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~pa 
 aw מכמן' שוה מנזררם וחומר

 ן כתובים משני אב מבנין ' אחדמכתוב

 איא דן אתה או וכי% ופרש מכ%5 ' וב%% מפרט ופרטומכיף
 לכל% צריך שהוא ומפרט %פרט צריך שהוא מכל% הפרטנעין
 הכ" מן ויצא ככ%% שומה דבר כףב

 %5מד %א %%מד

 שהיה ככר כ% ן יצא כי1 הכי% ע4 ילמד אלא יצא עצמועי
 5הל יצא כעמט שהוא אחר טען ליטען הכף% מן ויצאבכיל
 lPe'S rvw הכ%% מ( hG'1 ככ%% שהיה דבר כל יהחמירולא
 שהד-לככ%% דכר כל ולהחמיר %הקף יצ~ש כענינו שיאאחר
 לכילו %החזירו יכו% אתה ואו חלש נרכר ~דון הכףי מןתצא
 מעניינו העימד דבר ן כפירוש יכ5ף1 הכתוב שיחזירנוער
 כחוניי שני וכן מסופו הימדודבר

 ער זה את זרה אמכחישין
 וחומר מק4 נ ן כיניה( ויכריע ו;ש%ישי הכתובשיבא
 תכים היא כפניה ירק ירק ואגיה משרש א% יי ויאמרכיצד
 ארבעתן לשכינות וחומר ק% ימים שגעת תסגר ימיםשבעת
 מרושבעת תסגר כנדק %היות הדין מן לבא דיו "א יוםעשר
Dta*כיצד שוה מגזירה ד , תאסף ואחר למחכה מחוש 

 בשרש  בא' רעהו כמלאכת ידו שיח %א אם חכםנאןגשומר
 סנאט חנם כשומר מה רעהו במיאכת ירו סלח לא אםזוכר
 שכר גשומה אף היורשין את פטר ירו rt~w לא דוםבו

 מבנין ה , היורשים את נו יפטור ידו שיח לא אפגו שנאקי
 המושכ ולא המושב כהרי המשככ לא כיצד אחד מכתובאכ
 אדם %נוח עשויין כייס r~w שכהז השווה ויצר המשכבבהרי
 הטמא ונמשא כמנע אדם לטמא ברובו אותו מטמוא והזבלנד
 מטמא הזב יהא %ברו ארם קנוח עשחין שהן כייס אףנגדים
 יצ~ש כגדים הטמא וכמשא במגע אדם %טמ4ש una,אותו
 משני אב מכנין 1 ן אחד %סיפלון עשו' שהואדגנרגב
 ולא טמאים סלוח פרשת כהרי הנידות פרשת לא כיצרכועכי
 שכהן השווק הצר הנירות פרשת כהרי טמאים ע4וחפרשת
 מיד יהא כצו שהוא דבר כף אף ולדורן תיו כצושהם

 ודרורי
' 

 ומן הכקר מן כ%5 הכהמות מן כיצד ופרט מכילו
 ח ' שבפרט מה אף4ש ככל% אין ופרט כיף פרטופגאן
 שוק או שור א) חסור רעהו א% איש יתן כי כיצר וכיףמפרט

 מוסף כף% נעשרה צין פוט כ% ףשמ,ר בהמה וכףפרט
 , הפרטע5

 מכףי
 אשר ככי הכסף ונתת כיצד וכ%% ופוט

 ובכ% פרט ובשכר כיין ובצאן שכקר ' כיף נפשךתאווה
 רן אתוק אי וכיל ופרט כ5ף וכל% חזר נפשך תשאלךאשר
 וולד שהוא דנר מפיש הפרט מה %ך יומר הפרט כעיןא4א

 שהוכש דבר כי איא %' אין אף קרקע וגרוי' הארזוו%רות
 , ופטריות כמהין יצאו קרקע וגדולי הארץ וולדותסולר

ש
 גןכ"

 5כ55 צריך שהושו ומפרט יפרט צריך שחוא
 , זכר %5 כמשמע נקכוה אף יכול ן בכור כ% 4י קדשכיצד

 14מר תלמוד 4פנ'1' נקכוה 'צאת 1SaN וכי וכראי
 תימוד דופן יוצא %אחר אפלו 'כוי רחם פטר א' רחםפטר
 ' יכ4% צריך שהוגש ופרט לפרט הצריך כלל זהו בכוריומר
 שהיה יני 53 אפרק

 נכלי
 לימד ח44ל יצ~פ 1DYP ע4 יימד4%ש יתמי הכיי מז 1ש4ש

 מזבח כשר תאכף אשל והנפש כיצד ' שא כיו הכיףע%
 והיא ההיא הנפש ונכרתה עליו וטמאתו עיי אשרהשימים
 %עופרה התוררק זאת דכתיכ היו הקדשים כ% ככילשימים
 וכשיצאו , הסימיפ %1מיואוולזכח ומאשם מונאתלמנחה
 ע5 שלמד אלא יצאו yp~' ע% ללמד %א לימד הכן4מז
 קדשוסקדושתן ס'וחדין D'a~W טה יצאו'לוללד כלו.הכיל
 קדושת שקדושתו דבר כל אלוש לי אין אף , מזכחקרושת
 ככל% שהיות דבר כל כ ן הנית בדק קדשי יצאומזבח
 51א להקך יצא כעגינו שהוא אחר lve: %טעון הכלל מזויצא

 או וכתיב ונרפא שחין כעורו בו יהירק כי ונשר כיצדהחמיר
 ככ%% והמכוה השחין והלא , אש מכות בעווו יהירש כיבשר
 שהוא אחר rww ליטעון הכף% מז כשיצאו ' היו הנגעיםג%

 ידונו שלוש עייהן %הק4 ן להחסיר וקא %הל 'צאוכעמנו
 יהק4 יצ~ש כענינו ש4א אחר ~rv %טען רגיף מן ויצאבכיף שהיה דבר כ4 נ ' אחר בשבוע א4א ידונו ושלאכמהיה
 כזקן' אז בראש נגע בו יהיה כי אשה או ואיש כיצד ,ולר"מיר
 הכלל טן וכשיצאו , היו ובשר עור ככל% והזקן הראש1ה4%ש
rv~tsrv~ מההמיר %הק5 יצאו כענינו שלרש אחר 

 שידונו עליהן ולהחמיר ן לנן בשער ידונו שף4ןעליהן 5רי
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חיקראו
  טיחוירנו עי יבייו %החוירו  יבוי אתת  ואי הדש כדכאעידון
 אשר הכבשבמקום את ושחט כיצר ,  %כ%%ובפירושהכתוב
 ין  שאיןתימור הקרש בסקי העויה ואת החטאת אתישחט
 , מלהן הוא האשם כחטאתכי

 ברבר מירון שיצא יפי אר"י
 מתן טעק יהא %א  ימנית'יכו ובאון רני ובבוהן יר בבוהןחרש
 התז'רו הרי , לכהן הוא האשם כחטאת כי תף ' למזבחדמים
 כיצד הימד-מענינו, רכר ה ' מזבח מתן טעון אשםאף מזכוי מתן טעונה חטאת מה 5ד יומר בפירוש יכייוהכתוב
 מכ4 טהור יהא יכול , הוא טהוה הוא קרת ואשו ימרט כיואיש

 יבן נגע כגנחת או בקרחת יהירה וכי %ומר  תימור ,טומאה
  מטומאת "א טומאה מכל שאינוטהור מענינו יט  אברארמרס
 בנע ונתתי ניצר טסופו ימר  רבר 1 ,  בעבדעתקים

 ועעיס אכניס בו שיש טת ארןאחוותכסמשמעצרקזכבית
 ן שמטמא ועפר ועצים אבנים שאין כיח אף יכול משמא,ועפר

 עפר כ% ואת עציו אכניוואת את הכית ונתץאק לזמרתלמיד
 אכנים כו שיהא עד מטמא הבית שאין מסיפו ימד רבר ,הכית
  שיכפר ער וה  את זוק המכחישים כתובים שנ' , ועפרועעיס
 הר ילעף וירר אומר אחר כתוב כיצד , ביניהם כריע ההשלישי
 את השמיעך השמ'ס מן אומר אחר  וכתוב ההר ראש אלסיט
 י עמכם  דברתי השמים מן כי השיישי הכריע , ייסרךקויו
 עיהר  העיירים שמים faw הוא  ברוך הקרוש  שהרניןסלמה
 וירד שמים ויט בספרת%ים  רוד אמר וכן , עמהם ודברסיני

,ועיפי
 זקנו יפנ' מרות שכע דרש הףיה(קן ' רגי'ו תחת
 , וכייופרט כתובים, ושני ' שוה וגורה ' וחומר ק" '-בתיררה
 מרות שבע  איו , ימרמענינו  ורבר אחה במקום בו,וכיוצרה
 אומר  אחר כתוב ח ז וקביבתירה  .פני חוקן  הף%סררש
 יכו%  אחראתוויא וכתוב אתו, פרבר  אהימה1ר " משהובבא
 אמור  העגן עייו שכן כי הכריע  אהלנוער א% יבאמשוה
 ן 4שם נכנס משוק זזיה %א שם ווענ( שהיה זמן כ%מעתרה

 אומר הגיירי יוסי רבי עמו, ומדבר נכנס הירש הענןנסתלק
 כי  הענן מפני ישרת %עמור הכהנים יכלו ו4א אומר הואהרי
 יחב%,  ימיאכים רתות  שנתנה  יומלמד בית יואח בבגדסלא
 שנתנה מלמד ' עכרי ער עייך כפי ושכותי אומר רפסוקוכך
 כאפ, נשנעתי אשר או1 הפסוק וכך ' 4חב4 ימלאכיםדשות
 מנוחתי א% יבואוןאם

'ן:גך("ח~צ:םפרשהא י מנוהתי אף יבואון אפי כשישוב ,
 דבר, בסנדק ונאמר רברכאן

 האמור  דיבר  אף יריברי  קריאת הקרים כסנה האמור דיברמה
 כרבה אמרת אס 5א כ יריבר, קריאה הקדיםנא(
 שאינו מועד אה% ברבור תאמר , מעברות תחיה שהואהסנה
 ידברות תחילה שאינו יוכ'ח מני הר דבור , ירברותתחיה
  הר  בסיכור אמרת aw 5א ג הדברן כוקריאהוהקדים
 ול% שהו"לטיבי

  יסראיתאמרבריבוראהי
1p1a יכ4 שאינו 

 תחיה שהוגש הסנה דבר %א , אב מבנין דן אתה הרי 'ישראל
 דיבור ויא 5רברות, תחיה שאינו סיני הר דבזר כהרילדברות

 לכף שאינו הסנרה דבור כהרי ' ישראל 5כ4 שהוא סיניהר
 %משה קרש ומפי דיבור שהן שכהן השוה הצד ר ,ישרן
 הקרים קדש ומפי דינור שהוא כף 5ריבור,אף קריאהוהקדים

 דבר שהן שכהן השורה והצר מה  אי ה לדבור, קריאהבו
 כ4 אף פרבר קריאות כהן והקריב ףמשרז ובשיקורהובאש
 יצא 4דיברי קריאה נקדו למשה קרש ומפי דיבוובאששהוא
 קרשכם הקרים ויףבר הקרוש %ל באש שאינו סועד אהלדבר

  קריאהא4א4דיברזרהב%כד יכו45אואה 1לדכואן
 שהוא כ% בוער lSn,~a 1י שבתורה הלברות יניומגין

 הקריאת היתה יא יכול ו יריבר, בוקריאה בקרוםסולר סאהי
 רבי אמר , ויצוויין יאמירות אף ומנין  ביבר ירברותאנ"ש
 ן וקיוויין  ףאםירות אף %רבוע וירבר ריר יום' תףמורשמעון

 לריברהיתוש ףומרוירבר  תימור מהפסקכן  אף יכולח
 היו טה וכי ט ן יהפסקית קויאה היתה ולאקריאה
 פרשכם בין ףהתבונן למשרת ריוח 4'תן משמשותהפסקות
 מי חס ומה ' וחומר ק4 דברים והרי יענין ענין וביןלפרשות
 יהתבונן צריך הקורש ברוח וטרבר  הקיוש מפי שומעוכהוא
 הדיוט כמהובשה אחת עי , לעבין  וביןענין לפרשה פרשהבין
 תו'מוד משה, משה היו הקריאות שכף ומני( י הדיוט,מ(
 Shi שאין משהימשה מאמר דבנה מתוך אלהי א4') תקרא4ש
 משה היו הקריאות שכל מלמד וייסר 4וםר תימוד ומהויאמר
 ~4 הנני אוטר היה קריאה כ4 שעל ומנין יאמשה'
  הנני, ויאמר משה משה  ויאם הסנה מתוך אלהים אייוויקרא

 אברהם משה, משה כ י , הנני אומר היה וקריאהקריאה שעיכי סימר  הנבי ויאמר  יי ומה  ויאמר לותרשאיןתימור
 ' וירוו חבה,וישון ישון שמואי, שמואל יעקב, יעקבאכרהם'

 טסה ,הוא עמו גרבר שלא עי משה הוארבראחרמשהטשה
 'הידהמן ימעט"תאהיז'אמייב' א4' ב"רוו ' עמומשניבר

 למשדד בהורות נאמוו דברות יגבת'ר"שא4פ
 ילמדך מ'עוטין ינ נאמרו וכנידןויאהר(

 הן וא15 כ ז שיא%1אהרן ימשה א4א נא6 לאהרןס4א
 את וישמע אתו 5דכר מוער אהי א5 משהובכא

 הקוי
 %כס אוער אשר אתך, ,ודברתי יך ונועדתי אייוי וירבראייו, מדנה

 כ4 את משה, יואל צוה אשר צוותואת ביום אייו, ףדברסם,
 משרק ילאו רבד ביום "הי , ישראף בני א% אותך אצוהאשר

 את מיעט נ '  אייו וידבר משה אל ויקרא סיני בהרמשה אי יו דבר ביום ומשרה "הרן תוירות ואיוש , מצריםבארץ
 א% ויקרמו אומר מהו מוער  באהל ,  סיני הר מרברותאהרן
 יוסי רבי ר אהימוער, מרברות אהרן את מיעטםשה
 כארז למשה, רבר התורה נאם בטישהמקומות אומרהגייסי
 בארץ ' כלה התורמז כל , סועד ובאהד( ן סיני בהר ,בצרים
 מצרים כארז משהה אל יי דבר כיום ויה' אומי מהומצרים
 אומר מהו סיני בהר ' מצרים ארז מדברות אהר, אתמיעט
 ן סיני כהר משה אף " דבר כיום ומשה אהרן תזידותואיה

באהי
 מדברו אהרן את מיעט משה " ויקרא אומר מהו מועד

 אוכר "עזר רבי ה , לאהרן ולא משה אף דכר מועדאהל
 להיות אני עתיד ' בכחודי ונקדש ישראל ףבני שמהזנועדתי
 שנא שמיני ,וס זהזה היה אימתי , ויהתקדשבהן 4הםתעד
 5הס ייתן אלא אינו או , פניהם על וירנוויפיו העם כ%וירא
 וי"ג יעידה היתה 5ך ונועדתייך לון תלמוד יושרותיע'רה
 סל"ש ישראף את אוציא 1 ישראל, לכף יעידההיתה
 לעיות שכשרו הזקנים את אוציא ז4א ן בהר לעלותכשרו
 וף4ש ' משה עם נריבר נראו שכ"ל הזקנים את אוציא ,גהר

 בני את  משוה'אוציא עם בדיבר שנראו אהרן בני אתאוערל
  עצמו אהרן את ויגש , בריבר משוה עס גתוערו שיאאהרן

 יעירה היהה יך *'  אשראוער 1. בריבר משה עםשבתווער
 וף8 הירייה מן אותאם או ז יכלם, יעירה היהה1יא

 את אוציא ' אתך ודברתי ת% הדברות' מןאוצ'אם
 'שראי

 ויא
 בני את אוציןש ולא הזקנים את אוצי"ש , הזקנים אתאוצ'4ע

אהרן
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ויקרא
 ת55דנר , עע6ו מהון את 4%1ש אהרן כני את את'א ,אהדן
 יכול ח כ5םי עם הד'כר היה וףא הריבר הית עמך(הך,
 היולא

 שומעיי
 את שומעין 'הו חיא הדיבר את

 קו5 תף ' הקוי
 כף את אוציא14'

 את אוציא ' הזקנים את אוציא ולא ' 'שראי
 אוציא ויא אהרן כנ' אוציא ' אהרן בנ' את אוציא ויא"זקנים
 אוצ'64 ט רו' קול יומר עעמותלמוד אהרןאת
 'כזג[ משוה שאין השרת מלאכי את אוצ'4ם ויא כלסאת

 אליון קיל %ו קוי יומר ןתימור עדשיקר64 לתוכןלהכנם
 ' הקול את 'I'Pa~w אלו כל ואין הקול את שומע היהמשוץ

 יש64 היה ו4א נפסק הקול שהיה מלמד מועד מאהלי
 הקוף את וישמע תל נמוך שהיה ספני יכול , מועו. מאהלחוך
 הקוי ומתל הקוף תלשאין

 ומהו , ככתובים המתפרש הקוף
 ארזים 'ישומר קו5 בהדר יי קול בכח יי ק)5 בכתובישתתפרש
 יועצב היבנק'קול ארזי את יןאשכר

 נא% ףמה אכ אש להכי
 שהירח מימד מועדמאהד(

 הקזי
 חוץ יוצ61 היה 1451 נפסק

 נשמע הכרוני כנפי וקוף או אתה כדבר כיוצא יא ,יאהל
 שהיה מפני יכול החיצונה החצרעד

 שדי כקל ת5 נמוך הקוי
 שהיה כיון "א  החיצונה החצר עד נא% %טה כ ו" כסיניבדנרו
 יכו"מכ מאהימוער ומהנפסק, רחיצונרז החצר ערפגיע
 הכפרת יכוימעי הכפרת מעל אי , הכפרת  %,סעו(הבית
 אר עקינ~6 רכ'  דבר' הכרובים סני מבין %י 'צויה

~I1PDW בן 
 הבבור רבריו ע% כמוסיף א5א רכ' רכרי על כמש'ב איניעזא'

 ואת הממיס את היא בושנאמר
 חיבתן ראה מי64 אני האוי

 תו הוא הרי אומר רומא רבי ' הכרובים שבי מבין הכפות8ע, תיבר יראות רחק כנקמר הוה יכבור גרמה יהיכן ישראלשי
 במיתתן רואים אכף רואים אינן כחייהם וחי האדם  יראני יאכי
 רבי , ד"ה 5א ונפשו עפר יורדי כ5 יכרעו לפני  אומר  הואתן

 הנושאות הקרש חיות אף וחי  האדם יראנו לא כי אומרעקיבא
 עירברי  איניכמטיב שמעון רבי אמר  הנבור את רואותאינן
 מלאכים אף השי יראניהארם %א רבריוכי ע% כמוסיף  אלארבי

  רכיי  אמייהם יאמר ן הכבור את רואין איבן  עוים חיילחיים
 שהיו nawI 5ח  שכף משבו שכן עמי מרבר בשבילכםכבושים
 כאשר תהי שנאמר משוה עם טדבר היה %א כמנודיםישראף
 יאמר אחר דבר ' ייא5י חדכר %מות המלחמה אנשי כףתמו
 עמהם ומדבר יוצא משה שהיה ומנין והשיכני "הן ואמורצא

 שהירס ומנין , יצווה אשר כל את ישראל בני אף ודברשנאמר
 את משה %5וישב הנכודהתימוד יפני הדברים את משיבמשה
 יישראיגשבייישר(1 יאמר  יאמר ף)מר תקמור 'i1DSpיצורך עמי מדבר היה 'כו% אוסר אה)וי בן אלעזר ' "' א% העםוכר'
 ומדבר ית~nwQi 6~ שהירח ומנין והשיבני יהם ואמור צאןאמר אחי רבר י עצמו יצורך עמו מרבר היה  עמווף4ל וגרברהיה

 העפל דברי את משה וישב שנאמר הנכורה ימני דבריםאשיב משרי שהיה ומטן ן ישרא5 כני א4 ודבר משה ויצא שנעמהם
אליי,

 כס / יבי"5גמזשי"4יס%י*ייאתא
 הגויםסומנין ואיןישראלסומנין .  4ד* 148ששו

 תטעה מדת סרובה  וומרה איוגי
 שהתנופה סמוכה ממדת תנזק מדת מרובה י סמיכה מדתתו

 וסמיכת חיים רוח גו שאי, וכדבר דדים רחץ כו ש שי בדברונוהגת
 מתנופת מעטתים אם י חוים רוח בו שיש בדבר אא נוהגתחינה
 הזית בצר אימר אתה ן מעוטה מסמיכה אמעטם לאתרובה
 סמיכה נתובת זה אוגצר ן סמיכה תנופהינתמעטתבתרבת

 naannI ואין החוברי  בני נוצגת שהסטייה תנופה*תסרטת

 אמעטס מעוונה  מתנופה מעמתים אם , ההוכרין ככר(נוהנת
 בסמיכה שאין מה  נתנופפה ww יפי הא , מרוברץטסשכרע
 ישראל בני נ ' סוסנין הגויס ואין סומכין ~SNICt'בני ישראי בני אל ךכר יומר צריך נתנופומ שאין מהובסמיכוץ
 אומרו שמעון ורבו יוסי רכי סומכות, ישראל כנות ראיןסומכין
 ftwJ ש4 רוח . כפנינתה "א בנעלס שהמסיכה מפני 5אהנשים עליי  וסמכו רגישים %עזרת והוצאבוהו שימים ובח' עג.ינו היי  גילענה אבא יי אמר יוס' רבי אמר , רשות  סומכותהנשים

 א"י טעונותתנופה  השיות שאין עיהעויות יסמכו 5איכול
יסטכועי

 חיסור ,  טעוני1הנופה השלמים שהרי השלמים
 ותסכין נראין כשם בענין האמור כי ףרבות אייהםףלואמרת

 לרבות , 4רס ג , הטיסים עף יסמכו %א כך  העויותעף
 כ5 יומר  ראית ימה המשומוימ את להוציא , מכס , הגריםאת

  אחר הגריסי את להוציא מכס , המתימרים ירביץאמורארם
 ישראי בני  יומר תימור מיעט הכתובשריבה

 שאינן בריתייצאוהמשומרים  מקבול הגרים אף ' בריתמלכיי ישראי  בני מה
 המשומדי6 אף כרית מקבלי בני ישהאף מה אי ' בריתמקביי
 תלמוד כריש בקכיים כני שאינן הנרים יצאו ברית מקכל'בני
  מה א4א תאסר אי הא ועכשו מכסילזמר

 גרית מקביי ישרתי
 שהרי ברית בני I~"sw המשומרי יצאו ברית מקביי הגריםאף
  קרבן , רשות איא איבה יקריב כי יו% תימור יבוףגורהיקריב כי ארם ר תועכהי רשעים זבח אומר הוא וכן בריתהפרו
 שמעזן ר  אמר , יהורה ר דברי להקרבתו הקדשו כשיקרוסליי
 יאמל א5א שים'ם ייי %למנחה ייועויה ארס יאמ שיאמנין

 ףיווהלא ליוקרכן 'taiu~: 5ייעוףהלגמנחה
 דבריםקי

 וחום
 ש6 יזכיר לא תורה אמרכם התתקרש עתיר שהוכשומהאממי
 שם מזכירים שאין וכמח כמה אחת ע5 הקרבן ע4 א5אשמיס
 כף אומר יומי  רבי ה יגטיה,שמיס

 אמור קרבן שנאמי
 זאת שנאמר כהמדה קרחה שווא החירם את ,כ41 בהמרץליי' קרבן 1 ן לררות  למינין פתחוןפה 4~תן שיא5י?הא
 ושה שור תאביו אשרהבהמה

 %15 תימוד וגו% שכי ונוליי
 1ח6 יביא לא "כיי וצאן כקר ח45ש בבהמה %ך אין וצאןעקר
 וההוא 5ן רבו ה שג% 5מי דומה הדבר למה משף כשר,הביא
 אל64 יי תביא אי רכו יו שאמר ףמי זהדומה 5כה האגימד וצאן בקר וא בכהטה 4ך ואין תקריבו וצאן כקר ישרתימוד היי" ל סועף וה הרי  ושעורים תטיס 5ו והכיא והיד"טיס
 ן דברע ע5 שע זה הר' החטים ע% זה הוסיף אם ה'א'חטין

 ,והקאיין הניבע הרובעואת %הושאאת הכהמה מןז
 בו  נעכרה ש4א מוס בע4 אם ומההוא

 גבי טעי עביררעפסוי
 שיפסוק רין אינו עבירות  בהן שנעברה והנרבע הרובעהטובח
 בו שנעברה יוכיח החסור עם שחרש שור הרי הטובח גבימע%
 כשחרש  אמרת אם %א ח , השובח עינוי וכשרעבירת
 שכן ונרבע לרובע תחמר מיתה חייבי שאינן החמור עםשור
 טיתהח"בין

 בו  כשנעברה א64% %י אין שהכאת מה יך  'טוי
 או אחר ער פי  ע. עבירה בו נעברתם עדים שגי  עיפיעבירה
 ומה רן  הריני ישמעאף אסררבי ' הכעייסמנין פיער

  פוםף1 ערי שני שיעירת והנרבע  הרובע י ההקרבה מןפוסלתו אחי ער יעירת  האכילה מן פוסיתו ערים שבי יעירת שאיןמום אםבעי
 מן פוסלתז אחד עד יעידת שתה61 דין אינו האכילתהטן

 מוט בבעל  אמרת oa %א עקיבות רבי אמרתו יההקרבכם
 הואילך , עיי בג  בוסו שאין ונרבע ברובע תאסר בגלוישמומו

 מן יומר תלמוד המזכתן נבי מע5 יפס% 5א בנקוי מומוואין

 הבקה מן ט ן חנרבע את הרובע אתסגהסרהיהוש1י
 להוצש ,11 1 נ אספרא
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 בילקרא אי
 שצפהיהן ומחיר אתנן אם ומה הוא דין 1ח%א אתחנעכד%רצצי-
 t'ilaeמותרין

~po 
 אינו אסורין שצפויהן נ,נד המזבת נכי

 שהן ומחיר אתנן ומרז חלוף או , הסוכה נכי מעי שיפסלדין
 אים סותר שהוא נעכר מותרס צטוייהן מזנח נכי עלאשרין
 על'ה וזהב כסף תחמד לא ב'טלת אתה מוו;ר' צפקו שיהוו'(
 שאין כד5 לך ולקהת ' ליה וזהכ כסף תחמד %א אק"מנוואנ'
 יהו מותר והוא הואיל חיים רוה בו שיש נדבר אכל טייס/ רוהבו

 הנעבד'וכשהוא את יהוציא הכקר מן %ו תימור מיתריןצפוייו
 הטרפהן את להוציא אלא 5) תלמוד שאין למטן הכקר מןאום

 פסולן בחוסיו מותר שהוא מוס בעי אס  ומה הוחק דיןוהלקק

 )כשרין כחוי'ן "סורים שהן 'וכיחו ודם חלב המזבח גכימעף שתפסי רין אינו  בחורין אסורה שהיא טריפה המזבח גכימעי
 * סותר טרבר שהן )רם כחיב אמרת אם יא '  המזכת נכיקל

 אסורה שנולה תוכיח  וקוף תייקת אסורה שכיהתאס'בטרפה
 שקדושתח העוף במליקת אמרת אס %א , המזבם נכי ע%וכשר

 )אין והואיף' אוסרתה קדושתכם שאין כטרפה הנאמראוסרתה
 תפסי לא אוסרתהקרוסתה

 השנתרו אס הא המזבח נט מע%
 ףהוצ'א אלא יומר תיכוו שא'ן %מטן הכקר מ( אומרזכשהוא

 יהוצי4ש הצאן ומן  המועגה את להיציא הצג( מן הברפהאת
 וגנווח בבוגח  שאיו ברובעתה  יש ששעון רבי אמר ' הנוגחאת
  5א נוגח , כרצון האונס את כו עשוק רובע , ברובע שאיןמה
nwp5אחרמיחרץ הכופר את משים 'נוגח האונסכרצון את בו 
 שאין מה ברובע יש מיתה, יאחר הנופר את  משים איבורובע
 אחרים  שי בין  שיו בי( ר)כע , ברוכע שאין מה ובבעברבנעבר
 מותרין צפויין רובע , מותר אחרים שי אסור שיו נעבראסיר'
 י  כלם יומראת הכתוב צריך לפיכך , אסורין צפוייןובעבר

  שני'והלא גרבת באה שהיא מין  תקריבו ג4יש41אן

קא*
 כארזבנררוכנדברה העוף ד1(חואעוית
 עורת מה ובנרברץ בהרר  באה בהםיורת

 ב שנים כרבת תבא ובארבה נצרר באה שהיא בהםעוית אף  שבים נרבת  באה היא הרי וכנדבה נגדר באה שהים"העוף
 באה בהמה ועוית ובנרכה בנדר באה מנחה זו  יראך בולאו

 בארה אינה וכנדבה כנדר פאה שהיא מנחה כה ובנדכהננדר
 תבא יא ובנצבה בנרר באה  טהיא בהמוג עוית אף ' שנינדבת
 שכולו דבר דנין דומה ימי נראה 1 י  יניםברבת
 מנחרש  תוכיח וא4 לאישים שכ)יהעויה מדבר %אישיםעדה
 באו-ה שהיא דבר רנין ז) לררך  אוכלך ' י"ישיס  כויהשאין
דכת

~a's 
 תוכיחעו%ת 5% צבור חוכת באה שהיא מרמר

 בארש שהיא מימד תקריבו תף ציבור חוכת כאה ששנההעוף
 באה שה'א מימד קרבנכם ד ' שניס נרות וגגדבהבנדר
 ועוית וכנדבה בנדר באה מנחה הוא ר'( והיא ' ע'גורנדבת
 ובגרבה בנדר באה שהיא אנחה מה וכנדבה בנדר באהבהמה
  וגנדגה בגדר באה שהיא בהר עוית אף צ'כ)ר נדבת באהאיל
 שאינרץ כמנחה אמרת אס לא ה , צנור גדכת  תבא%א

 שניס' נדבת באה שח'א כהתה תאמרבעו%ת שניםגאה,רבת
 נדבת בארק ואינה שנים נרבת באה שהיא תשיח העיףקולת
 חוכת כאה natNW העיף כע41ת אמות אמ %א ו *צבור
 יוכיחו שיסו שרגו חובת כאה שהיא בהמה געולת האמרצכור
 סים קרבנגס ת% ציבור נדבת ( באי ואין צ'ג5 חובת כאיןשהן
 עיעוית איחתמה אתה חף ן '  איבוד חובת  באהשהיא
 ן "יבור גובת תבא %א  עיבור חשת באה שהוי שארפבהמת

 יוס נכל חובה עולת שאינומכיא היחיד אס מה אחר דיןח
 סביאעואו ציבורשהוא גרבתטגששלתבהמהנרבה,

 אמרת אמ נדבהן5א בהטה שלת שיטא דין אינו יוס גכידיכה
 מביא שאינו בציבור תאמר , נדבה מגהת מכיס שהואביחיד
 נדבה,מנחת

  ומכיבוין נדכה מנחת מניאין שאינן יוניחו שותפי
 עוית מכיאין r~w, %שותפין מה ט , נדכה InDnaעולל
 רש'ב)ר שיביא תאמר נדבה' העוף עלת מכידון שכן נדכ'נהם
 מת ן נרבה העיף עולת שמגיא אינו שכ( נדבה כהסחעוית
 חוגת מניאה אינו שכן נרבה  העוף עולת מטא אינולשכור
 מביאת  הוא שכן נרבה בהסרש קזית ציבור יביא  שלאתאסר
 תוכיח  מנהרג , נרבה יציאתה חונה מביאה והוא והואילהוכה

 5א חובה nNaD שהטבור שא;פ כהמה עוית ע4 תתמהא. אתרע אף 1 * נרבה סביאה ואינו הובה סביאהשהציבור
 ן ציבור נדבת כאה שהיא סימך קרכנכס % נדבהיגיאנה

 רויבוד ססס סביאה  שהיתיר ממקום קרגנכס את יא אי
 *מביא

 2הן"י";'י:ג  לג:פרשתא
nalaודין מנין חוכת עולת ן 

 עולת חוברמה עולת הכא ונאמר נדכה עוית הבא נאמרהוא
 כ% יהו חוכות ש5ת אף כוה נוהניס האקו הפסויים כ%נדכה

 נדבת בעוית אמרת אס 5א ב , כה נוהגין האיוהפסולים
 הואיל ' חיופין %ה שיש חובה בעולת תאמר , היופין 5השאין
 ן עשה % בה נוהגי( האיו רפסו%ין כ% יהו לא היופין %הויש

 בהן*  נוהגכן  חולכיהפסוייןהיו  עוית )אחד נדבה עילתאחד
  נאמר  עויות הבא נאמר הוא ורץ בתמורה שינהגו וטניןג
 אף ן בה נוהגין האיו הפסו%ק כ% שלה מה ' תמורההכא

 אמרת אס לא ר בה' נוהגין האלו הפסו%ין כףהמורה
 תאמר , קבוע מוס בבעית עליה חלה קדושה שאיןבעויה
 נוהנין האיו דפק)ףץ כ% %איחו קכוע מוס גכע5ת ע*החיה וקדוש הואיל קרוע מום ככלת עליה חלה ~Inwllpwבתמורה

 שינהנ1 ומנין ה ן התמורה את ירכתן עוףה אס ת%בה
 כ% עקה מה שימים הבא הא עולה הבא  נא' הוא ודיןכשימ'
 נוהנין האלו l'i'Ddn יהו שלמיס אף בה נוהגין האף1הפסו5ין
 l's;obn כ% העוף 0ן ףבא שכשיה עויה אם ומה קו 1 ,בהן
:::נימשנים2ן:ל: שיהו דין אינו מהעוף לבא  כשרו שיא  שלמיס בה t'sla~האלו

 אום וכשהוא נקכה %1א זכר הטרפה' את %הוציא שאכרנוזהו הבקי מ( ז שףמיס, לרבות קרבנו חי כהן נוהמןהאיו דשס1,51 נ% יהו %א כזכרים נקכ)ת 5בא וכשרוכזכרים'הואיף
 . ח י ו"נררוגינס  טומטום יהוצ'א איא  חי שאי( זכרלמטן

 י4ש נחתם נקבות יבא  טכשרו טיסים  אס סה הוא רעהיא
 נקבות %כא נשרה שיא  ואנררוגינס'עייה  טומטום יבאבשרו
 %א ' ואנררונינס טוסטוס %נא תכשר שלא גין אינוכונרימ

 געוירץ תאמר וקוף מן 5גא כשרו שקא בשימ'ס אמרתאם
  העו518א טן %כא שכשרה תוכיח הנאת העוף מןשכשרה*%כא

 גומאת אסרת %אאס ט , ואנררוגינס טוםטוס ףבאכשרה
 יבא שכשרה בעסה האטר זכרים מין כל הכא בשרהשירש
 יא זכרים, מ'( כ5 5בא שכשר יוכיח הככור ' זכרים מיןנ%
 בביום אמרת אם %א * ' ואנדרונינס טומטים לכאכשר

 הסעשף / םרהם קדושתה שאין נעוףה תאמר מרחםשקרושתו
 טומטו'ואנדרוניט4 לבוא כשר וצא מרחם קדושתו שאי(יוכיח
 תאמר מעשרת אהד שהותי כמעשר אמרת אם לא אי
 לבסן  תכשר באחד אהד והוא הואי% באחד, אחד שהושוגעויה
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ריד ',אינ
 חשהה~פ נקבה ולא (כר תימוריומר ואבררוגינספומטוס
 , ואנדרונינס טוסטוס יהוצ'א איא שאי(תף זכר %מטןאומר

 אינו אם כך לרצון אינו תמים אינו ותאם כשם תשם בי
 רבי , יקדישנז תמ'ס , יקריבנו תמים ' ידצון אינו הזהכענין
 שננעתי יוסי ר אמר ' דגך'בנו יבקרנו יקריכנו תמיס אומריוסי

 אהרן תמיד ויביא חטאת הייכ מבוקר כשמשאיןבשוחטתמיד

 מועד אלפתחאהל ני
 מיטפי

 אהף פתה אי כוומכיצז
 נתערבלת אומר אתה מנין יקריב יקריב אומר הוא מה ,סועד

 'קריב % 'קרבו עוירזכחו%י(4הכעו5תעיהכתמויזה
 את אוצ'4ש יקריבנו ת4 כפס1לק נתערב אפילו יכוון ,יקריב

 אפ'14 מנין ד י , ליקרכ נשיין שאינן כפסולי(שתתערב
 כחטאות שנתערב את אוצ'4י ' החיצונות בחטאותבתערבה
 נתערכ אפילו ומנין , וא%ו%מטן שאיוימעיןרמי1נות
 הפנימיות כחטאות שנתערב את אוציא , הפנימיותכהטחת
 וכמעשר בכבור נתערכ אפיק ומני( מכחש וקו מכפניםשאץ
 מתן שאיו וכפסח וכמעטר כבכור שנתערב את וירא צובפסח
 ובתודה נשלמים נתערכ אפילו ומנין אחת מתכה ואיוארבע
 ו"1 קדשים ~tW1p שאיו וכתודה כשימים שנתערכ את"וציא
 יקריכנוולרוהש תף כאשם נתעוכ אפ,יו יכוי ק%יסקדשים
 עולמם לומר ראית מה ' 1 ט , כאחר,ם שנתערב ולאקרב
 כעולה קריבה שתמורה כתמורה עולה אחד שם שהואבעולה
 עו%הן ויעשזתה החולין את ףהקריש יכוף שהוא כחוייןעולה
Ia'1p'הא לרצונו 5ל כרחו ע4 יכול אותו שכוויין מלמד אותו 

 .כיצ

 כופיי
 אני, רוצה שיאמר עד אותו

rbסמיכהככמהן ידוואין לפנייווסםך ך 
 וכי ככמה, צפונהףפנייוואיזצפזנה צאן1

 מדת 4יו צפו( מדת מרובה מידה זואי
 נוהנכקרגנות שהצפון סמיכה ממדת צפון 'מדת מרו%סמיכה
 בקושות וא טהגת אינה והסמיכה השבור, וכקרבנותויחיד
 מסמיכה אמעטם %א מרובה מעפו( נמעטתפ אם ןהיחיך
 ן סמיכה ונתמעטת צפון נתרבה הזה כצד אומר חתה ,מעוטה

 נוהגת  שהססיבוה  צפון  ונתמעט סמיכות נתרבת הזה בצדאו
 בקדשי איא נוהג אימ והצפק קלים וכקדשים קדשיםנקדשי
 מרוכ', מממינה אמעטס , טמועט מצפון מעטתיס אם ,קדשי

 נצפון ש.אי( מה בס:יכ'וב:טיכה שאי( מה בצפון שיש ףפיהא
 ואין יי לפני צפונה כבכה סמיכה ואין יי'וסמך לפני לומרצייך
na1DYויסמוך יחזור מנהק שסמך אעפ וסמך "' לפט בכמוה 
 יד441פ ירעבדו לא בנוירו יר לא זסמךידו ב /טבפנים

 יאעל ראש על ראשולאעיגכ'דו, ידועלירשלוחו,
 אוציא ולא כיס את אוציא ' הנכיס על לא ראש עלפברואר,

 טעון תנופנה טעון שאינו  הראש אם מרץ הוא  ורין החזהאת
 ער%  :תף סמיכה שיטען רין אינו תנופה שטעון ההוה 'תמיכה

  אלאעויה טעוןסמיכה  יבויאין ג8אשויאעיהחזה,
 ונאמר נדבה עולה הכא נאמר הוא וד'ן מנק עולהחונהנדבה
 הוכה עויה סמי%אף טעונה נדבה עולה מה , חונה עויהודכא
 לה שאי( נדבה כעולת אמרת אס לא ד ' סמיכההשען
 %ה שיש חובה בעולת והאמר  הסטינה מן  לפוטרה עוףהלימין
 עויות  אחר ן עולה תל ממינה 'IPen' לא הסמיכה מןייצורה עוף חי%ופין לה ויש הוא% , הסמיכה מן יפטרל עוףאייפין
 מן, קויה הבא נאמר וריןאוא  מנין הצאן עתית  בקר עוית4 יי אין ה הסיבה, טעונה ווווו עורהחובה ואחרנףבה
 אף סמיכות טעונה בקר עולת מה הצאן מן קולה והכאינקר

 הכקר יב( לאאסאסרת nJtG~iyeni , 1קךיתהשאן

 בנשבים שגימשה  הצאן  האמר1בן בנסביםשבארבה
 בקה עוית אהר  עולות חי  סמיכה יטעון יא בנסכיםונתמעט  ונואיי

 עוית יכויצף 1 סמיכהי טעובות ווו ע הצאן עויתואחר
 ח , העוף לעוףת פרט סמיכהתיהעולה תטעןהעוף
 לו רוצה המקוס מה ועל לו רוצה שהמקום מלכד לותרצה
a.vשכים בירי סיחה 5ר סיתת עייהן שחייכין רברים תאמר  
 ענבן הרי ואשמות  חטאות ארכעיס מלקות שמים כידיכרת
  לא וע%משת עשה  עיסצות %ו רוצה המקום ועימה ,אסור

 יגפר %ו ונרצה טי שלא אעםולזבחו
 ן 'נפר כנפש הוא הדס כי שנא הדם זה המכפר זהו איבמכפר

 ומ41ש  וכשהואאובר הטמאמבין רם הטהור רם ולואיסאין
 יון תאמר אפ נושנש עון וה ואי ' וגו  עוןהקרשים אתאהרן

 נברנחס'יא  נותר עון יחשבאם יא פגויהוח נאםפם4נבר
 טומאה מכלר( שמותר טומאה עון נושא הוא עון זה ואיירצה

 והלבוכת הקומך מנין , דם עכסן אףא ףי אין י%ציבור,
 ת5 , נסכים ומנחת טשוח כהן ומנחת כהנים ומנחתוהקטרת
 ממך ~otw ש% אגומם של אלא %י אין , קרשיהם מתנותלכל
  עין %% , מנין עכד'ס ושל גרים ש% ישתחר( שף אי4פ ליאין

 ימגר ת מה ברט איא  כפרה שאין ומצינו הואיל ריבההקרשים
 בצוו-ז.  שירי סמיכה עשה שאם %ימר איא וברצם וסמךיומר

 ע4ו אומראתשהה~ן שמעון רביכאיולאכטרוכפרעליו
%יי=,:עגנ:פרשחא י באחריותו חייב אינו עליו  שאים ואת כאחריותוחייב

ן
 מרש שהיטהלמשכה

 שחינוכשירת וימחט נ / כטהורים שחיטה אף גטהוריסמיכה
 מניו וכי ככהן אלבש אינו או כנשר נונשם טמאים יהושיא  וכלכד קדשו בקרשי ואפילו  ובטסאיס וגעכדים ננשיםכזרים
 כהונתכם את תשמרו אתך ובמך ואתה שנאסר מכללבאתה

 אום'והקריבובני וכסהוא ,  לשחיטה אף יכוי המזכת דבר5כי
 הטוהט יי'ראין %פני הבקר ין נ , בכ%ארם כשרהnetnw כי א כהובה צות ם ילך וא ןיווורקומינן הדם  את הכהניםאהרן
 לפנים שוחט שף ירו שתהא מנין אומר התימני שמעון ' יילפני
 ד ין, לפני הכקר כן את לוםרושחט תלמוד הנשחטמן

  ייבלת סבץ עקיבא רבי א% שרת ובכלי כשר בכהן איאשהא שיזפי הדם קבלת זו והקריכו כן אומר אינו הא אמורהזריקה וקרי וזרקו אומר וכשהוא זריקה יכול הדם קכ5ת זווהקריבו
 להין ונאמר כיהון כאן כשרבאמר בכהן איא תהא  שיאהרם
 כיהון אף שרת ובכלי כשר ככהן להלן האמור  ניהון מהכיהון
 טרפון  רכי %ל ה ן שרת וככלי כשר ככהן כא(האמור
 %א אם  בני את אקפח עיינו ומכי מגבב אתה אימתי ערעקיב
 %% , ייו~רש  ואין קכיהיוריקה שישהפרשביןשמעתי
 יאי :rnSap %% ן אמור אל שלמדתם סה  לפסך יומרתרשיגי
nwpהמחשכה את בה עשה זריקה כמעשה המחשיה את כה 

 'D'NaW חייב,קכ1%הו נחוץ והזורק פטור כחוץגמעשה(המקנ4
 אקפח שיפון איר  עייו חייכין  עי'הורקוהוטמאין חייכיןאף(
 הית ויא ששסעתי הוא אני  ושמא% ימין ריטיתה שלא כניאת
 ממך  הפורש ב% ה4י ישמועה ופסניס דורש ואתה לפרש%י

 למהנהנים בניאהרןינויחלייס ןיפורשמחייוי
 גם %ל  מומין בעיי את אוצש ויא .ot~Sn ומא ח4%ם'יצאו
 * מומין ובעיי חבקים  יצאו נשרין כניו אף כשר אהרן מהאהון
 אלין בגי  לסריגו1

~'anxi  
 הרם את וזרקו הרס את
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יןויקראסו
 עוירץ דם נתערב אומר אתרה ממן דם דם ממר תימודמה
 'קרב חולין בדם nS1pI, דם תמורנה עויהכדם דם עולהגרם

 שכן יקרבו כאיו נתערבו אפ.5ו יכו% דם רם לזמרתלמוד
 אביא באשם אפייונתערב ומגין , יקרבו ח"ם בתערבואפילו
  אפיין  רובין '  קרשכם  ואיוקרשי  שאלו באשם  יגתערבאת

 ובתודה בשלטי שנתערב את אניא , ובתודה כשלמיםותערב
 וכמעשר בבכור נתערב אפילו iua1 , ארבע מתן '1S,SIשאלו
 לומר תעמי ונפסח ובמעשר בבכור שנתערב את אביאוכפסח
 יומר תימוד כפסו%ין נתערב אפייו יכר ח ' רםדם
 מנין ' ליקרכ כשרין שאינן נפסולין שנתערב את אוששודמו
 שנתערב את א!עי~ן , הפנימיות כחטא,ות נתערבאפילו

 אפ'1% ומנין ' וא%ומכחוש מכפנים שאלו הפנימיותבחטאות
 כחטאות שנתערב את אכיפת ר"יצהות בחטאותנתערכ

 וריקחת יכוף טרקו ט ' רם רם יובר תימורהחיצונות
 ין תימור  כחוט יקייטו  יכוי סבים אי סביב  ת"נ:וריומראחת
 ישמעאף  רבי י ' ארבע שהן מתנות שתי כיצר האוזרקו
 האמוריהין סכיב מה סביב יהון  ונאמר  סביב כאן גאמאומר
 מתנותן ארבע הפכק כאן האמור סניכ אף מתנו ארבעהפסק
 ם,ף וזרקי אייו הדם  הכהנואת שהרן גני והקרינז א,
aluואספו עףהרצפה הכעי מן  אובעשפך אתה מנין הרם' את 

 מצואר נשפך אפייו יכול , אתהדס שוב לומרכשרת%מור
 הדם ףו תלמוד כשר חהא ויאספנו יחזור הרעפה גבי עףבהמה
הדס

 ואין המזכת נכי ע% הרס כ י , בכלי שנתקכי
 פי עף אף המזבח taa ע% הדס אחר רגוזכח,דבר גכי עןהזורק
 הקיש והדס הבשר עוליתיך ועשית attpa אני מה כשרשאין
 בזריקה, הכשר אף כזריקה הדם מה לכשרהדם

 זורק יהא יכוי
 , ועירך זורק כיצר הא אותם הכהן וערך לומר תימודורובג

 שנטירת  כזמן וקא  שהו~שסביב בזמן המזכחסכיב גי
 עליו ועבר מזבח שי קרנו גיטרות  אם הא מזכת שףקרנו

  כזמן ולא אה%בוער  אשרפתח ר י ,  פכויהעבודתו
 אוד ונתת שן יפי מועד אהל פתח אשר יומר תימוד מהאומר הגלילי יוסי רבי , היריעתה את הרוח שגללה כזמן %7אפיווקז
 וכין מועד אהד[ ביז יכו% , המזכח ובין מועד אהל ביןהכיור
 פתח אשר סביב המזבח לומר תלמוד נתון הכיור יהאדאמזבח
 מוער אה5 פתח הכיור ואין מוער אהל פתח המזבה מועדאה%
אכראכרומנתחתףםודליהעולה 144י מפשיט הקו כיר חו ההרמ ן דרום כלפי משוך ולמזכה האולם כין נתון הכיור היהואיכן

 ' מנתהוה כך ו'"הר כלהמפשיט
 חוכה עקת נדבה עוית אלא הפשטו; טעון אין ינו%ב
 מה חובה עיירה והכא נדכה עולות הכא נאמר הוא ודיןמנין
 , הפשטכם תטען חוכה עויה אף הפשטה טעונה נדכהעולה
 נא1 הוא ודיז מנין ן הצא עולת בקר עולת אלא לי איןנ
 טעונה בקר עוית מה הצאן מן עויה והכא הכקר מן עולההכא

 h'SN איויי ד הפטטה, הטען הצאן עויתהפשטהאף
 הכתוב שריבה אחר , הסמיכרץ מן ולהויאם ונטווחיהטשט יהכיאן ראית הפשטה'מה טעמה עויה שהיא כ% העויהיומר תימור מנין גוים  שי את להביא מרבה שתהא ער  סניןעברים ושי גוים  שי'שראיש% אלא יי אין מנין שינשים אנשיםשל
 ונתוח שהפשט זניתוח %דששט מכיאס אני מה מפניביעט
 אידש הסמיכה  שאין הססיכוה אני  ומומחש אדם נכףכשרים
 הבתום מיעט מה את וראה צא  אומר רביחייא ה 'בכימיים
 אף דמקויניס אוכר הה רמקחביס את או הקריסם אתלמעלן

 5א המקציבים את ממעש שאם מפני הסמיכה מן אמעטסאני
 עו15ץ מעשה את ממעט שאני מפני וניתוח מהפשטאמעטם
 מנין לשמה שלא לשמה שנשחטה אלא %י אין ועצמה,
 ' דפשטרץ טעונה עוקרה שהיא כל העוקרה לומישלמור
 אותת תיסור5ומר לנחתיהם נתחיה ונתח יכיל ונתח1
 תדגש הפסולה אף יכול , %נתחיהם נהחיה וקא ףנתחיהאותה
 פסויה 5א כשרה אאורש יומר  תלמור ' וניחוח הפשטטעונה
 ונתנו ח שהיא, כסות קריבה המזבח נכי ע% שעיתהופסולה
 יוסר שרתת%מור  ובכיי כשר ככהן  אלא תהא שיאהאייבא יהצתת מנין יהורה רבי  עלהםובח,אמר אש  הכהנים אהרןבני

  עיהמובח אש  הכהניס אהרן בג'ונתנו
 נאטרוגתבובני ימה כן אס המונח  עיגבי קרב שהורעקיב עלת וכי שמעון אמרי

 חרא  שלא האש הצחת ע% ףיםר המונח על אס הכהניסאהרן
 הימוריו  אהקסה בני וגתנו ט ' שימזבח בראשואלא
 .מרץ בן כהןאם שהוא  אינייורע אהון שבאמר ססשסעהכוך
 הדיוט כהן בכבדי שעבד כה~גדוף ע4 לימד ככיהונו הנהןנאם

 נדורש כהן בבגדי שעכד הדיוט לכהן ומנין  פטויה'שעבודתו
 כהן הא ככיהונן הכהניס לומר תימור פסולה עבודתותהא
 כהן נכנדי שעכד הדיוט וכהן הדיוט כהן כבנדי שעכרגדול
 ע5 אש הכהניס אהרן כני ונתנו 1 ן פסולה עבודתןנדוף
 מן אש ייתן סצנות השמים מן יוררה שהאש פי ע% אףהמזכח
 הנחושת ממנבח נסתלקה לא משה גיסי שירדה אית 'ההדיוט
 נסתיקת 5א שימה גיטי שירדה העוימים,אש לכיח שבאועד

 וערכו א י , מנשה בימי שנסתלקה עד העויהטמזבח
 עציסן ע%נבי האש %1א האש גבי עציםעל , האש עלעצם
 האש, על עציס וערכו לומר תלמוד הערגיס כיןשף תמ'ר ע5 %מערכה עצים נזרי שני לרבות מנין שמעון רביאמר

 עורך אחר כהן יהא יכוף אותם הכהןוערך ן  גח* %י ועיכובניאהרןיכו%אפייומאהתימו ך14שם4חו
 כיצר הא וערכו לומר תלמוד האברי כלאת

 כקרביים ואחד עשרה אכריס הן וכמה אכרים שני עורךאחד
 אומר עקיבים רבי  ישמעא% רבי רגלי בששה  עולה  טרהנמצא
 עויה שטיה מימד  '  שנים הכהנים שגיס, גניאהדן שגיוערכו
 וערכן כ ' רבויהודה דברי הקרתנים לרבות הנהנים ,גששה
 ואת הראש %וןאת תלמוד סה הנתהים את הכהרוס אהרןבני

 י מעיה שף כבור ררך שהוא השהיטה הפררעיביתפיישאת שיהשט' אוזר דבר ' מהנתחים והשדר הראש ~rtNW מעמדהפדר
 את יומר תימוד האימורין %כל קודמין והפרר שהראשומנין
 והפדל' שהראש מימד אותם, הכהן וערך , פדרו ואתראשו
 5שחשרץ מניין אומר חייא רבי ג האמורין, %כ%קודמין
 הנתהים הכהסואת אהרן בם %יוערכו תלמוד הצואר מןשהיא
 הפדר ואת הראש את נאמר ימה כן ואם היו האיבריםככיף ורשדר הראש והף4י תפדר ואת הראש את לומר תלמודשאין
 וערכו %נתחיה אותה פתח העוףה את והפשיט שנאם לא'אלא
 הפשטרץ גכ4 שהיו נתחים הנתחים את הכהניס אהרןכני
 ואת ראשו את לומר שכברהותזכשחיטהתלמוד לראשומנין
 להיות נתוגיס עצים wtvn ע% אשר העצים ע% ר ,פררו
 כשרים כלהעצים היו למערכרץ כשרים העצים כר וגיאש
וש. תאנת ש5 בםורביות רגיףק באיו אבי גפן ושל זית משיחוק

 אנווושי
  שיהרובושר4 אף מומ'ף  אייעור רבי  טמן עץ

 העצים ע% יומר תימור עמרץ ואישיה עציה סמאל יהאעויה המתנדב  יכול ה חןיאיון' ושים!יש שקמהרק%ושף
 אף צבור משוי מזבח מה המזנח  על( אשר האש עלןאשר
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חיחרקעיז
 רבי שמעון ברבי אלעזר רבי דברי / צכול משר[ ועציםאש

 ;wal עצים אף הדיוט בו נשתמש ש4א מזכת מה אומראליעזר
 האש ע4 אשר העצים ע% אחר דבר הדיוט' כהן משתמששלנם
 י ימערנרה חוץ יוצאין הניורין יהו שבייש המגח עלאשר
 עולה קרני נתערבו אפילו ירחו והכרעים יותן והקרב1
 נתערכו אפילו יכול תמורנה, בקרבי עולה קרבי עולהנקרבי
 קרשים גקדטי שנתערבו את :"atyl והקרב לי תימורבפסויין
 יכוון ירחץ ז וכרעיו, וקרבו ףוםר תלמוד קףיםוכקדשים

 סאות כארבעים כאן אף סאה כארבעים להין אמור רחיצהמה
 במים כמזנ נ4~ש במיס יין ולשי במים שהן כ4 מ,ס כמיסתל

 אעפ והקטיר ח ' הכיור ימי קו המים כי אתלהכשיר
 יכול שטמא אעם שנותר אעפ שפגול אעפ שיוצא אעפשפשוף
 ולדש אמרתי המזכה כראש כשהן הסזכחרק ת4 למטהכשהן
 והקרנים והגידים העצה לרבות הכף, את ט , למטהכשהן

 'נור[ תישים שכזקן השער כבשים שבראשי והצמרוהטלפים

 עולותיך ועשית אי הכשר עולותיך ועשית 4% פרשואפילו
 4% הכשר תעיות והעצמות הנידים יתישו יכו% ם והדהכשר
 אעפןטהן פרשו יע15, מחוכרין שהן בזמן הכיצד ריבה הכלאת

 אישי"ריה, לשם עולה,אשה לשם יררו,עולה מזנה שלבראשו
ב::ג"מגגעפרשתא העולסי את שעשה מי ליולשם . רוח נחת ריה,ניחוחלשם4שם

 פושרץ ביןףמסרץוירחכונן
 'talnw מי ומה וחומר ק% דברים והרי לעמן עמן וביןלפרשה
 פרשה בין יהתבונן צרי' הקדש ברוח זמדבר הקרש מפישומע
 , מהדיוט הדיוט וכמה כמה אחת עי לענין ענין ובי,לפרשה
 פרט מעוטים איו הרי העזים ומן הככשיס הצאזימן מןב

 את יהועי"ש קרבנו ' זימזוהס ולמוקצה לזקןלהזלה
 הגזוי
, 

ככשיכ
~alrpt 

 מעוטו נאמר אוללנך אתה הכלאו את להוציא
 שהרס עכירה בו שנעברה את יהוציא "א נאמרו לא אוהילו.
 טוב "וס ושכרעית ככרס וכיאים מוקדשין וכהמורוהןכשור
 5עלח ועזים יעולה נכשיס יומר תלמוד ושגת הכפוחסזיום

 אומר רב'שמעון ל יהודה' רבי רבר'4רבותאתכוים
 דין והידם תסווה ףרבות לעויה ועז'ס לעויה ככש'ס הלסח
 ' תמורתן כשרה העוף מן לבוא כשוו שיא שימ'ס אס סההוא
 ' תמורתה לכוא שתכשר דין אינו העוף מן לבוא שכשרהעולה
 תאמר כזכרים נקבות לבא שלשרו כשימים אמרת אםלא

 כזכרים נקבות לבא כשרה שיאבעולה
 הואיי

 לבא כשרה ולא
 ועזים ככש'מ 14מר תימוד תמורתה תכשר %א כזכריםנקבות
 ת4מזד מה או% אליעזר רכי ד תמורתה, לרבותלעולה
 אין שיכול תמורה ירכות 5ע51ה ועזיס לעלה כבשיםקומר
 מותר ירכות מנין בלבד מותרעויה ח44ם עויה שיקרבלי

 קיני מותר האיפדץ עשירית סותר מושמות סותרחטאות
 / והמצורע הנזיר קרכנית סותר יולרות וקיט זכות קינוזבים

 יינונן המזבח נכי ע4 רפוים רכרים בהם והיו נכסיוהמקריש
 כדמיהם חבוא המין אותו als~1%atui'; מנע ועושותושמניס
 חואי עויות הנדכוז אף והיא אומווופ5וינרבה וחכמיםגין, את ירכות לעויה ועזים לעוררה ככשים לומר תעמוד ,קולות
 nh'a שהיא כזמן א4א , חכסימ פרברי אליעזר רבו דברי כיןסה
 כהן היה ואס םשףו כמכיס עליה וםכיא ע4הו סוסך הואחוכה

 היה אס גבל צנווי מש5 ונסכיה גסכיס עייה מכ"א ואינוע"ה סומך אינו נרבה באה שהיא כומן אכ4 שלו ועורהעכורתוה
 ,אותו אותו ושחט ה י המשמר אנשי של ועזרה עגודתהכהן
 שיא  הצאן בן אס וטה  הוא דין והלא ' כצפון העוף ואיןנצפון

  עהנ"זאנידישי"3ע "יעף ע ז" עק
 ' כצפון העוף ואין בצפון אותו אותו ישחט לו תלמוד ' צפוןלו
 עקב בז עזר " יכ(י

 אוי
 ף1 קכע שחיטה זמן ףה קבע שלא עולה אם ומה הוא דיןוהיא בצפון ר4סח ואין אותובצפון

 אם בצפון ומקכף בצפון עוסו להיוה צכיך שהמקבלשמצינו 5פי נצפון עומר להיות צריך השוחט ואין בצפון אותו אםחייא רבי ז ' כצפון ר*סח ואין כצפון אותו אותו תל שחיטהמקוס 4י שיקבע ח( אינו שחיטה זמן לו שקבע הפסח שחיטה,כקום
 פסוי כצפון וקבל כדרוסעמד

 אותו אותו %ל השוחט אף יכוף ,
 ירך ע5 ח י כצפון עומד להיות עריך השוחט ואיןכצפון
 למדנו הא 5ררוס פונים הן והיכן שהירהבצפזן צפונההמזכת
 / כדרום למדנושהככש הא למזבח יימינו  יופונההעויה שיהא קדים פנות ומעיתהו אוטר יהורה רכי , כדרוסשהכבש

 שאם צפונהן יחיות ראוי כון שהמזרח צפונה המזכחט
 יהודכם רכי , יוכי רבי ונרי כשריס קרשים קדשי כראשושחט
 וידרוס המזבח ומחצו כצפון ויצפון המוכח מחציאומר

 ,כדרום

 ש5 פתחו תעד כנגד םכ:ו( המוכח ,-כ, בן ן שאשנן צשנהיפנייישהצפוןפנהדגרי%א"עזרזפ
 כ4פע משוך הדלעות מן אחד וכנגדהיכף

 שישים העזרה באמצע ממצע 'naldn אומר יהודה רביהדרוס'
 אסח עשרה ריכ5אחת שף כנגדפתחו אמות עשר אמהושתי
 זהנ אי ב , וכותליו היכף כנגר מכוון רגאכח נמצא ולרוםטן
 ועד צפוני כזבח של מקירוצפון

 כננד ואף העזיהצפוני כותי
 שמעון ברבי אליעזר רבי , ,הודרת ברבי יוסי רבי דבריהמזבח
 ן צפוני העזרה כותל ועד ולמזבח Ia~lkNn בין מבנגד אףמוסיף

 מבנגר ואף ישראר( רגעי רגשת מקום מבבגרן מוסיףרכי
 :alayn' העזרכם כותי ואף הכהניס רגלי דר,סתסקום

 אכו[
 ן פסול שונא מודים הכי ויפנים החלפות היתטכנגד

 5נתחיוואין אהעואהזו , הפסול %א 1w)lmU ונתתנ
 והפרר שהראם מלמד פדרו ואת ראשו ואת לגתהיוהנתובו
 אשר העעים ע4 כסדרן אומס הכהן וערד האכרו, יכלקורמין
 / המערכה מקוס כהס ישנה ש4א המיכח על אשר ~wwnל

7.גיי::ןו:ו:,,ן,:ג:נעגה::::
 בקדשי שנתערב את אוצמת ו4א כפאולין שנתערב אתאוציא
 אמורה רחיצה מה יכול יוחץ וקרסו 4% קי'ן וכקדשיםקדש'ס
 לומר תלמוד , סאה כארכעים כאן אף סאה כארבעיס5ה4ן
 להכשיר בם, כמזנ וקא כמיס ביין יא במי , שהן כ% במיכמיס
 את הכהן והקריב ה ' הכיור 4מי וחומר קף המיפ כ4את

 אעפ I~1JSW א;פ שיוצא א;פ ספסז5 אעפ והקטיר ףככשהכי
 הסוכחרן לומר תיטור למטן כשהוא יכוף שטמאשנאראעפ

 עולסה 1 , למט, נשהן לא אטותי המזכח בואשכשהן
 :wnw שן4ש א;פ יכול או נתח סיגת אעפ הפשיט שיאאעפ
 הלפסוע ונתוה כהפשט יהכשיר ראית מה ~הוא תלמוכצפון
 ברששט מכשיר אני מה מפני מעט הכתוב שרכה אחר ןכצפק
 ן הר(מרץ לפני שהוא כצפון פוס% ' הינוה לאחר שהזוניחות

 שף4שאיפ יהרצית קודמת סטינה והקא סמך שלא א*פ עולהז
"aD 

 ויפסול בסמיכות %הכשיר ראית מה כשר
 מכשירגסמיכת אני מה מפני מעט הכתוב שריגה אחרנצפון
 נוהג שהצפון כצפון ופוסף העויות ככף נוהגת סמלהשאין
 * אישים ישם אשה , עולה 5שם עולה ש ן העויותככ5
 אח שעשוש ייי%שסשי רוח,  נחת ישם טחות כיהן 5שםליח
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פויקרא 8י

מ!;ט::גשנבפרסתא
 כשרה כזכרים נקבות לבאכשרה

 דין אינו כזכרים נקכות %בא שכשרו שימים העוף מן5בא
 זבחי העוף או לה ע עוף ףומר תלמוד העוף מן דכאשיכשרו
 נקכות אס מה אסרייהודה כ ' IIPaw רב' דברישלמים
 שכעוף נקכות שיסים כשרו עויה יבא כשרו ש5אהכשהמה
 העוף תל שלמיס לברש שיכשרו דון אינו עולות לבאשכשרו
 4פי העוף כ5 ו5א העוף מן ג ' שלמיס העוף ואיןעויה
 ככהמח זכרות תמות וכע,'ס בכשבים ככקר זכר תמיםשנאמר
 ושנקטעה עינו ושנססת גפו שיבש יכוי כעוף זכרו' תמותואי[

 שמעון ר אם ד , כלהעיף ולא מןהעוףרגלהתלמודלו
 ח% ומחיר אתנן אין בהם פוסל שהמום המוקדשים אסמה

 אתנן יהא שף4ש דין אינו בו פוסל המום שאין העוףעף'הם
 רכי ה , העוף את 5הכיא נדר %כף תל עליו חףומחיר
 ואנדרוגינזמ טוסטוס ונקבה זכר שנא מקוס כל אומראליעזר
 טומטום אין ונקברה זכר בו נאמר שי4פ העוף ' בופוסיין

 ואין עוף מביא היחיד קרננו 1 , בו פוסייןיאנדרוגינוס
 ונדכרץ בנדר באה בהמה עולת הוא דין ה4א עוף מכיאהצכור
 באדץ שהיא כהמרה עוית מה ונדברה בנדר באה העוףועוית
 שהיא העיף עילת אף צבור כדכת כאה היא הרי ובגרבהבנדר
 שהיא תוכיח מנחה ז שכור, נדכת תביא ונדכה שררכאה
 כקנחה אמרת אס 5א צמר סנהת באה ואינה ונדכה כנדרכאה
 מנחת כאה שהיא העוף בעלת תאמר שנים מנחת באהשאינה
 נדכת באה ואינה שנים נדכת l"sa שהן יוכיחו שלמיס ,שנים
 שהרי צכור באיןנדכת שאינן לשיאים מה ח ,צכור

 בתמות נתרבה שהר' בעיף תאמר ובזכרות בתמותנתמעטו
 ת5 צכור נדכת 'בא זכזכרות כתמות ונתרנים הא'%וכזכרות
 צין ט ' עוף מכיא הצכור ואץ עוף מכיא היחידקרבנו
 כארץ ואינה בהכאתה הכתוב שמעט בהמה עולת אס מהאחר
 נדבת כאדץ היא הרי בתסיסים מומים וכעיי כזכריםנקכות
 כזכרים נקכות ובאה בהנחתה הכתוכ שריכה העוף עויתצכור
 לום תלמוד עכור גרבת שתכא די[ אינו כתמימים מזמיןובעיי

 , עוף מכיא הצכור ואין עוף מכיא היחידקרבנו
 כדלא שאינרהבאהנדכתצנור יכזלכשס וץ"5ש54ק

 והקריבםףמד תכאנרכתשניםתלמזדיו קלן1
 רביאומה כשהיאכאהנדבתשניס'

 אשר נכה ולכל נדדר %כל קרכנו יקריב אשר אומר הואהרי
 אינש בשותפות כאין הקדשים כל לעולות ליןיקריבו

 תל כשר יהא כלו העוף כל יכוף ג ' המנחה אתהכתוב שם"
 בעיף %ך אין קרכנו את היונה בני מ[ או התורים מןוהקריב
 ה41פ דין הלא קטנים ול4פ גדולים תורק 'ינה יכני תידיןאלא
 , קטניס 4בא כשרו גדוף'ם לבא כשרו שלא יונה כני אםומה
 %% קטניס, לבא שיכשרו די[ אינו נדויים, לכא שכשרותוחס
otilr~גרויו ולא קטם ישה כני ד ' קטניס ולא גדולים 
 כשרר קטנים כשר51כ4פ ש4%ש החורין אם ומה הוזני ד,[היא
 שיכשרו רזן אינו Iot~epI לב4פ שכשרו יונה כני גדולים,לבולש
 יכו% ה .גדומם, ולא קטועם יונה לרכני תימור ' נדויולבא
 התורים מן ת% פסולים יהו יונה כני וכל כשרין 'הו התוריםכ4
 הצהוב %תחית פר4 'ונה כנ' כי ולא 'וגה כנ' מן התור' כ%%א

 ואין יונה ובני תזרים קרבנו ו סשיצהינו' פכוליןיונה כני ומאימתי משיזהיבו כשרים תורים מאימתי ושכזוםשכזה
 שלרש, הצפוין אם מה הו4פ וין הלא יונה וגני תוריםתגשרו

 Inw~ai יונה ובני חורין ' בהוו %כפר כשרו כפנים יכפרכשרו
 1aanp %י תימור בחוד לכפר שיכשרו רין אינו ' בפניםלכפר
 וחוט קל ז , יונה וכני תורים הכשרן ואין יונה וכניתומס
 שלעש יונה וכני תורים אם מה בפנים לכפר שיכשרולצפרין
 לכפר שכשרו צפרים בפנים לכפר כשרו בהק לכפרכשרו
 או התורים מן והקריב תל בפנים לכפר שיכשרו דין פנוכחוש
 לך אי[ , קרכנו את היונה כנימן

"1Pa 
 ז יונה ובני תורים אלא

 טכפנים המכשיר כמק%ששוה אם מה יהודה רבי אכרח
 שורץ ש4%ש מקום מהם הככשירשבחוץ חלק שכפניםיכפר

 הככשיר שנחלוק דק אינו Dta~3w ף3פר שכפניםהמכשיר
 ובם קרכנווזוריס תל מנין יעשיר %עמ' דין ד'1 טהן'האשכחוק

 ' וכנצונה תוריס הכשרו אין'ונה

 את אומןכנויונרז התוריס מן 3י4 שןעגן שנגוהקהב יפ' חי המהיהקי "פרי""
 והקריבו ב אחת, בפרידה אפיףו ףיוהקריבו תלמודפרידין משתי פחות כשין יכוכ[קרננו

 שי4פ מלמד ומיק הכהן Iatlpn1 יומר תימוד מה הכזכתאל
 שקבע הצאן כן אס מה הוא די[ הלא ן בכהן אלא כליקהתהא
 דין אינו צפון %ה קכע שלמן מיקה כהן לו קכע לא צפוןלו

 מליקרת תהא שלא מלמד ומלק הכהן תל כהן, לה יקבעשלא
 היטה ש מולאם הוא זרין בסמן ימיקנו יכול ג , ככהןאודא
 דין אינו ההכהן שקבע מליקה ' כלי לה קכע כהן לה קכעשלא

גי
 ימיקנו יכול ד ' כהן שי בעצמו אלא מליקה תהאשלא
 מימע, שחטאתכם בהמה הוט ודין מלמטן בין סלסל[כין

 '. י:" י, יי ןנ"("גע::ייייי:"יגטי יסטן עויתו שתהא דין א,מ למטן שחטאתו עוף למטןעויתה
1"nala שגלך 

מט אס הרי מקוס מכל יכול העורף ממי מליקה IeD1ה
 איפס קיר,וכי על דמו ונמצה המזכהה והקטיר ראשו אתומיק ת% יברי% ויא ימיוק כאן חף מכדי% ואינו מלק להיןאבורה
 כררך בולקו מוצהא4%ם הוא מקטיר שה41פ מאחרקומרכן
 ף א ' לעצמו והנוף לעצמו רואש כהקטר מצתו מה 'הקטרתי
 שהקטות ומנין 1 לעצמו' לעצמווהגוף רואשמליקה
 וש ראשווהקטיר את כן אומר אינו הא ' אתווה הגוףהקטרת הרי המזכחרץ הכהן אוהו והקטיר אומר כשהוא לעצמוהיאש

 לעצמו, הראש בהקטררה מצינו מה ' לעצמו לראש הקטררתח
 ן לעצמו והגוף לעצמו הראש מליקרה אף ' לעצמווהנוף

 ז משני% ומוצה ובגוף כראש אוחז כלו דם דמו ונמצהז

 %אע% עלקירהיסורי 5א ' הכבש קיר על יא המזנחע%קיר
 הוא, וצין , מתחתון קיר על יטף י העליון קיר עף , ההיכלקיר

 יבטן שחטאתו עוף למט( עו5תרץ %פעלן שחטאתכםמהטה
 והקטיר ראשו את ומלק 1% למשן,תלמו ע41זו שתהא ריןאינו

 לענין האמור המזבחכם המזבחה קיר על רמו ונמצההמוכחה
 הקטררה מה מציירץ לענין ;1lawהקטרות

 5מע"
 משירץ אף

 ופנהלסוכבבא. לכבש עלה עושה הוא כיצר ח ,למעלן
 ערפדת מסוף ראשה את מולק היות מזרחית דרומית %קרן4

 המלדץ עשאה ואם המזכח קיר על דמות את ומוצהומכדי%
 בן א%יעזר ורכו נחמיה רבי ' כשרה אחת אשה אפייוסרגליו
:apytמזכת %9 נואשו אלא נעשית איטר עצטה בל אוסר ' 
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1 בכףנדא אכ
 יעקור יכו% הזפק זה כנחתומה מראתו אתוהפרט
 עסי אנא הנוצה עם יטלנה כנוצתה לומר תלמוד מטינונסכק

 / עמה הקרקכנין את 'wla~: אומר חנןבן

 אותה פסולה 5א כשרה אותה והשייך ק(4פ~44ח1
 נהשלכא, אותה אותה העוף חטאת 5א ןקא

 הלא כ בהשיכהןואיןעויתנהמה
 מקום הראי ניח פסל העור את שהכשי בסקוס אס מה הואדין

 אותרץ אוחמץ הרא"ל% כ"ת שיפסול דין אינו העור אתומפסל
 סמוך המזבח *צ5 ג / כהשלכה בהמה עוית איןבהשיכה
 יהו ששם הדשן מקוס א5 ' כבש ש5 למזרחו קדמות ,למזבח
 דשני! כתי שם אומר אנטיגנס בן חנניה רני י הדשז אתנותנין
 זה , טזכת שד( במזרחו ואחד כמש שדם במזרחו אחד שםהיו

 מזבח ורשין העוף מיראות נותנין היו שם ככש ש4שכמזרחו
 פתלי שורפין תו סם מזכח ש% שכמזרחו וזה והמנורהדפנימי
 פפס1 5א כשר אותי ושסע ד קדשלקיי, קדשיואמוריקדשי

 מה הוגש דין היא בשסוע כהמה עלת ואין כשסועאותו'אותו
 כהמה עולת שםוע' טעונה נתוח טעתה שאינה העוף עויתאם
 שמושתי שתטען ח( אינו נתוח טעוםשהיא

 אותו אותף ומסע
 להכשיר נכנפי ה ן בשסוע ברגנה עולת ואיןבשסוע
 פסף הראי בית שהכשיר במקום אס מה הוא ד'1 הלא העוראת
 ת5 העור את שיפסול דין אינו הראי בית שפסל כא( העוי*ת

 יכדי5 אם יכ51 יבדיף 51א 1 ן העור את להכשירבננפיו
 י5 כסכין שמיקו fa עי אף יכוף והקטיר אי והקטיר תיפסף
 שריבת אחר במליקה %1פסו5 בהכריח להכשיר ראית מהאותו
 הרומיה לאו שהוא בהבדלה מכשיי אני מה מפני מיעט יהכת
 שמוצה אעם עולה ז / הרצתה לפני שהוא כסליקהופוסל
 רם שמיצוק פי ש אף יכוי או הראש דם מיצה %1א הגוףום

 עו5ה' 5שם עולה הוא' עומר תלמוד הגוף דם סיגה %אהראש
 ליף/ , י" נחת 5שם ניחוחי ריח' ריח'%שס אישים'אשה'5שם

 ניחות רח אשה נרשה נאלכעו5ת ' העולם את שעשה מ'5שס
 מחוווללםר ריח נוחוהכמנןאשה ריח אשה העוףבעולת

 מש':בי:ה כק וניבית*רשתא ' לשנוס דעתו  את שיכוין ונלבד מטעט ואחדמרבה שא"
  טיחת ממ"פ שאינו היחידאם

 מנחת מבירש ntvo, talnwl~ י נדכה מנחת מביא יום כנ5חובה
 אסרת אס 5א , נדבה ~ra שיביכם כין אינו ' יום בכ5חוכה
 תאמה , וקדשם מקדש טומאת על מנחה מכימי שהואביחיד
 הואיל ' וקדשיו מקדש טומאת עי מנחדל מביא שאיןנטשיח
 שנחת יניא 5א וקדשיו מקדש טומאת ע5 מנחה מכיאואינו
 ושבה' גמחה שיביא משוץ כהז לרכות ונפש יום תנסורנדיה
 שאין היתיר אס מה הוא רץ הלא יצבור  "יין  הואב
 מביא שהו גרבה,צשור סיתת מגיא יוס בכר חוכה מנחתמביא
 אמר אם 5א נוגה, קנחת שיגיא דין  אינו בבריום חובהמסתת
 תאמר ן וקדשיו שקדש טוסטר על מנחרז מגיא שהוכשניחיר
 משיח ן וקדשא מקרש טומאת עף מנחה מגיפת שאיןנסנור
 סנחח ומבי וקרשע מקרס טומאת עי מנחה  סכיא שאיןיוכיחו

 טנחח מביא ,rrt~w שאשפ הציבור ען תתמה א% אתהנרבהיאף
 ,  נפש לוס תלמוד נדבה מנחה 'גיא וקדשיו מקרש טומאתקל

 ' נרצת מנחת מביא הצנור ואין נרבה סנהה םכיאוזיחיר
 גאמף יבונה  סתגרן שהיחיד הלסד , מנחח קרבן ' רשהזאיא אינת תקריב גי  תימוריימר יגוי1ורה תקריב  נפשב
 לכוסות ורפא מאחוז הנתק  יה חובת סבתה יחס ' גחטרץהנא

 נדביש כאח הכרסה עם חוכה באה שהיקל מנחה מה יהחובח
 נרצת תבא המנחה עם חובה גאה שהיא לכונה אף ~nayp:בפני
 שכן  עצמה גפנו נרבה באה המנחה מה ר עצמה,בפני
 שבן  קסמה  בפני נרבה יגונה תבוא עצסה בפני חוגה באההיא
 מימד ' קרב( לומר תלמוד עצמה, כפני נדכה תבא 5אעצמה בפני ודנה באה ואינכם הואיל ,  עצסרע בפני חובה גאהאינה

 וסכין ה , םקוטז יפחות לא מכסה לבונה םתנדגשהיחיד
 הכח %ה חובה גנחה  והגא כהמה הכא נאמ' יין מתנדבשהיחיד
 עס חוכה כאה שהיבש מגחות מה 5ה חוכות יין והכברנהסה
 עס חוכרה כא שהוא היין אף עצמה כפני ניכה גאההכהסה
 נדבה באה יומחה מה 1 , עצמו בפני נדכה יבאהבהמה
 בפץ נדכה יין יבא י עצמכם כפני חובה כאה שכן עצמהבפט
 חוכרץ בא זאיכו הואיל ן עצמו כפני חוכה בא אינו שכןעצמו
 מקמר קרבן לוע תלמוד קצמו, נדכהנפני יבא 5א עצמובפני

 ,luae ז ן 5וגין משקשת יפחות 5א מכמה יין מתנרכשהיחיד
 קרבן 5ו תלמוד nalvnni וודא הרי( הוא שמן, מתנדבשהיהיד
 חוכת גא w~nwI ג'ין ;Iutga מה טרפון רני אמר טרפוד רבידברי
 רבו ליה  אמר ' נרבה יבוא ודכה בא  שהוא השמן אף נדבהוכא

 קצמותחבר חובתובפני קרב הוא שק ב"ן mGNI אםעקיליא
 מתנדב  שהיתיר סובין שעסו,  חובתובפני קרב רואיןגשמן
 nDaaI  ופייס  מתנרב שהיחיד טימר 'la1P לומר תלמודעצים
 קרבן אני  קורא יוסיאהמר רגי ח '  בירין ;i11WQ שחות%א

 שפתיך מוצא עליו אני קורא קטורת מתנדב היחיד יהאינוי
 ועויה, זרה קטורת עיע תעיז לא משי אני מה ועשיתתשמור
 המשחה שמן את % תימור החיצון מזבח ע% ויבא יתנדגיכול

  קרטל סמים  וקטורת רמשחה שמן rrtal לקרש סגנםקטורת
 בכןהמנוות כאן האמור ןתןאת  שנחדש 1.ףאףע יאלאבפניס

 סח סוית ' כאן חמנהות ככ5 האמור  ואת  וח11

 '~larN קןעומ,תקושץעןג:א סולת"-ין,

 ויולד ותכה  החיטין מן סרחה מכיא  ציבור הוא דין ה5אהחשן'
 סנחה סגיא שהוא צינור מה , נדבה רחיט'( מן מנחרזסכיהם
 שודא יתיר אף ושבה' השעח"מ סן מנחה  סכיא חוכה החט'!מן

 ן נדבה השעורין סן מנחה יביא ' נרבה החיטין מן מנחהמביא

 מן אלא ויביא יתברב שיא יהיה קרגנוסאע סולת יוםתיפור
 השעוחןיביא מן מנחה עיי הרי אסר האאס ב ןהיטיז
 שמן עמה יבייש ויהוגה שסן שלא סלת, יביא קמח החוטין'מן

 יבי*ש ומחצה עשרק ' o~w עשרון יביית עשרון חג' '51בונה
 ן  המתגרבין כדרך נתנדב ש4%ן פוטר שטעון רג'שנים

 מנחת מגיאין השותפין אין נדל  מבתה סגיא היחיר קרקרוג
 ומבחרז ובגרבה בגרר כאה בהמה  עוית הוא עין היא 'גרבה
 ובנרכסת כנדר כאה שונא בהמה שית מה  והגיבה  בגררגאה
 וכנדבנך כנדר כאה שהיא סנחה אף שמם כדגת כאוז היאהרי
  שהיא  בהמה בעולת אסרת אס לא ר ' שניס  גרבתהבא
 צכור,עוית נדבת כאה שאיבה כמנחה תאמר צבור נרבתבאה
 ' פנים  ובארץברבת צכור גרבת נאה שאין תוכיחהעוף
 המנוטה עי ייתתםה אתת אףה

~?w שאיברת פי עי 
 תיסוריומרקרגצוהיהיר  שניס ברבת תיוא צבורגאהנרגת
 , ברגה סנחה מביאים השותפין ואין גרבה מגחהתביא
 מכינין אין בך נרבה מגחה  סגיאין  טניס שאין בשם1
 וש5ם'ס עולו, סתנרגין  אבי עריס ולא לנונה ולא ייןלא
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נדויקראכג
 שמן ע4ה הצק %1%כ, ראית מה מקצתה ע% לבונה עייהונתן
 רכזי אחר רבוי rt~w מקעתה % לבונה עייה ונתן כיהע%

 כיה עד שם( עליתה ויצק אחר דבר ח ' ימעט איאבתורה
 ע% לכונות עליה ונתן עמה ונקצץ עמה נכףל שהואספני

 ויעק ט , עמה נקמצת ולא עמה נכללת %א שאינהכקעתה
 מעונה דן אני הרי יודעכמה ואינו יבונה עייה עתן שם(עייה
 מלא לכונה אר הקשש מלא קמיצה מה ובעה וטעונהקמיצה
 ויצק י כשרה' לבונהה מיעט אם אומר יהודה רכיהקימץ
 וניילונו שיציקה מלמד והכיאה %בונה עייה ונתן שמ(עליה

 אדם, לכלכשרים

 עליוח אס הא:םמרטתא
 לא עשוונות שני ש%מנחרז

 הן אפייו אהרן כני אל , אהד ככ4 אף4ן בלים כשנייביאכה
 וקמך הכהניס ' מלך הדרת עם ברב אומר הוא וכך 'רבואות
 שחיטרז אם מה הוא דין הלא כה)נה' מצות שהקמיצהמלמד
 rltY/ %ה קכע שלא קמיצה כהן' לו קבע צפוןיא להשקבע

 לת קכע שיא ' תוכיח מליקה ' כהן %ה יקבע שלוש דיןאינו
 מזבדה לה שקכע כמליקה אמרת אס יא ' כהז לה וקבעצפון
 מזכת יה קכע ויא מזכח'הואיל לה קכע שיא כקמיעהתאמר
 שהקמיצה מימד וקמץ ' הכקנים 4% תימוד כהן' %ה 'קנע%א
 קשנה ואם שיקמענההכהו מצוה יכו% כ ' כהונהמעית
 שאם קכעוה הכהן והרים ש"כ לזמר תימור כשרוה, תה"לזר

 אחד אחדףעשרון קומץ וקמש נ פסולה, תהא ~רקמעה
 אחר לעשרון אחד קומץ וקמץ או , עשרון לששים אחדקומץ
 קמיצת טעונכם דן אני הרי ' עשרון יששיס קומךששים
 אהד קומץ אחד ףעשרון אחר קומץ יבונה מה לבונהוטעונה
 אהד קומך אחד לעירק אחד קומץ קמצה אף עשרוןלששים
 טעהרש הוו לדרך כלך או י ' עשרוןףששים
 ששים אחד אחרלעשרק יונ שמן מה שמז וטעונכםקס'צה
 btww אחר יעשרו אתר קומץ קמיצה אף עשרון "ששיםלוג
 דבר דנין דמה יס' נראה ה , עשרון יששיסקומך

 יוכיח וא% , %אישים עויה שכיו מדבר יאישיס עו%וץסכי
 דבר דנין הזו %ררך נלך או ' יאישים עויה כלו שאיןהשמן

 ואף רוכו, את שמעוטוסעכב מרבר רובו את מעכבשמעוטו
 יומר תלמוד ' רוכו את מעכב מעוטרה שאון %כזנד,וזוכית
 ן עשרון לששים אחד קומץ ' אהד לעשרון אחד קומ.ןוקטע

 סגין אומר כתירה כן , עומדות הזר שרגיי ממקום משםוקמץ
 משם לו' תלמוד ' l:a'ai ויקמוץ ויחזור יחזיר כשמאל קאשאם

 סבווזן קמצו מיא יכוף ,1Ytp מלא ו , ככר שקמץממקום
 אצכעותיו'  אובןןצויבו,יימוץבראשי בקמצו לומרהיסוד
 כמחבת ידו 03 את חופה כיצד הא ' קמצו מלרש יומרהימור

 חיא ז ' 1למט1 מלמעלן באצבעו כגודף1 ומוחק?במרחשה
 קמחן יהא והשאר סלת יהא הקטיעה מקוסקמצוסיתיכיל

 והצדד'ן הקמיצה מקוס יכו% מסלת אי מסלת %ומרתלמוד
 כ"א כסףתהשתהא לומר תףמוד קמח, יהא השאר*האס:ית

 ומשמנה מסיתה ח שמן, כיה שתהא ומשמנהסלת
 חיסר שאס מסיתיה אחר רבר , בשמן בלוקות הסיתשההא
 שהוא כי שמן הסר שאם ומשמנה , פס1%1ה שהיא כיסויתה
 משמן %א ומשמנה חנרתה, מסית לא מסיתה ט ,*סל

 שתי אסרו מכאן , אחד ככלי מנהות שתי יביא שיאהכוונה
 קל64 י ' פסויות לאו mh'1 ' כשרות עצמת בפני וקוו,"סה בפני כזו יקמוץ יכול אס בע זו ונתערבו נקמצו שיאשנחות

l)YDpנרנר אר צרור כירו ועירה קמץ שאם ומשמנחו מסףתה 
 5בונתת כי ומשמועף פסל,מס%תה לבונה ש% קורט אומלה

 ו1:קו2'ר ' עלכ%%בונתהשתהאשסיכונהבשעתהקמיצה
 אפס הקומץ והקטיר א י , לאישים ויעיה יבונהשילקט
 ומהניס יאכלו יכול אכד' או ג הקומץ נטמנת ' שיריםשאין

 כת ש'פרה מקוס בהם הכרמם כח 'פה הפנים וכיחסהיחם בשתי המזבח כח שה.רע כמקוס אם מה הודש ודין 'כשירים
 אני מה ' כשירין הכהניס כח שייפה דק אינו ' כקומשהמזכח
 אזנרתה יב האישים, מתנת לאחר אלא יהס איז ,ין מאשה קרשים קרש ויבנו לאהדן המנחה מן והנותרתמקיים
 אומת שמעין רכי בתכונתה, ונזכרין כקמיצה נזכרים בהנזכרים
 לה"' אסווה אזכרה א:כרהמה יהףן ונאמר אזכרה כאןנאמר

 הקשר' עלפישיאהוגשהאעפשלא  ק"ןי  והנ1תרתאףעלפיעהןאהזמ%ההחף ואי4**4*ק ן קומש מףא כאן אף קומץםיא
 פרט: מןהמנהדק , לכונתדז גלאת

 שף4* לאהרן ' לבכיס כך ואחר תחלה לאהרן ולכניויאהרן כליי מלכונתה הקער קמצה,ולא ישחבר פרט ומא%שהסדה
 נדוי כהן אהרן מה , כמחלוקת 41בני1כמחלוקת'

 של41 אוכ%
 ' כמחיקת שיא אוכלי( גדולים כהנים כני אףכמחיקת
 י ישיאר[ מנהות ףהתיר קרשים קדש ויבניו %אהרןב
 איר-9 את ככה יעשה האזרח כי שנאמר 'צאונ:כי% מניןוכ'

 איפל אומר אינו או י ירכוש לרכות רצה מאם אשהלהקריב
 מנחותשיהו

 ישראי
 ,מקיים אני ומה האימים גבי עף ניתנות

 תימוד עברים ושל נשים ושל גריס ~Sa המגחה מןוהנותרת
 ' ישרא% יהת'רמנהת קדשים קרש ויבנע לאהרן%ומר
 11Vaw י אמר ממן מינקותיה( סנחות'הן אלא 4 איןג
 י5אהרן תימן כה %טמאה יאכי %א וטרפה נביה אנ'קורא
 ויין שמעון רבי א% מנין כהניס מתקות ישראף מיוקותאלא איזיי ד 'שואף' %התירם%וקות קרשקרש'םולכניו
 ;~olp שצוה סלת אסר רשות סלת שהתיר גמקום אם מההוא

 מלוקות , מצוה מלוקת שנאסר אינווין רשות, שיוקתשאסר
 יוכיחויסרא%

~DNW 
 מיוקש בהן והתיו רשות מלוקת בהן

nlya, מיוקש בחכר שיהן מעוה סית ואסר הואיל שלהן' מצוהסית אסר שהרי כהנים שף סעורן מלוקת נתיר שלהם סצוהסיח התיר שהרי ישראל של מצוה מלוקת רוויר מה ה 
 הגהנו, מףוקותיוףהתיר מאישי קדשים קדש ויכניו לאהרן %ומר תימור , שלהןמעוה

 לאחרםתבת איא להן יואין מאושי
 /האישים

 niwpiנ:נמוירנפרשתא

 *' קרבן %5 , רקיקין ובחצה חלות Inuna יכיא 5א מאפהמנחת עלי הרי לאומר מני( יהודהרכי
 (ע נאמר %א הא פעמים, שבי קרבן קרכן נאמר וכי שמעקרבי אמי ב ורקיקין, חףות םכיא םכיא,ואינו הוא אחדקרבן
 וכשהוא ' יבש רקיקין ומחצה חיות מחצה יביא, רקיקיןיביא, היקש 5הבי64 דצה מעתה ורקיקין, הלות בו ונאמי אחדקרבן
 אי64 בידו עףה ויא קמש אס הא , משניהם וקומץ כוי%קומץ
 5ע כופת מאפה יא מאפהתנוו ג , דיו משניהםאחד
 רכו הנופה, את %הנשיר פעמים שני תנזר תנור יוסרתבסור מוי אומר יהוווה רבי הערביים, יורות מאפה י"א רק4'1מאפה
 הקדשתך שיהא פעמים שני תנור תנור %% מה אומרשמעון
 5ר5% אמורה מהסיע סףת ר בתנוד, מעשיה וכינפזור
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ז רננקרא הב
:faב4ו*ןן הרקיקין ב415וואון חיות ההטין מן כאן אף החטין 
 טעונות משיחוק טעומת שאינן החלות אם מה הוא דיןהלא
 שהן רקיק'ןבקייה

 טעוניי
 5% ביילה שיטענו דין אים משיחה

 ואין וויולותוזלות
 רקיקי

 רקיקין ה ' ב4י4'ן
 הרקיקץ אם מה הוא דין הלא , משוחות חיות ואיןמש)חין
 כלילה טעמו שהם חלות משיחה כלייה'טע)נין טעוני!שאינן
 משוחו המת )אין משוחין ל~קישן 'תי משית שיטענו די[אינו

 משזהים מצות ורקיקי בשמן בלקות מצות הלות סית 1'
 השט בשמן להכשיר פעמים שני כשמן כשמז מהתל ,גשמן

 את מושח אזמר יעקב כן אליעזר רב' השיש" גשמןויהכשיר

 רבי 4מעט,' ג4א בתורה רבוי אחר רבו' שאין כי כמ'!הרקיקת
 1 ן לבלילה שוו 4א שוו למצות מצות מעות אומריהודה

 ירחצה נחשת וכנו נחשת כיור ועשית יהווה אתרעי בווכיסא
 כשם זוףי

 שנו-חיציי
 נחשת ת4 הכן, מן טרחיצין כך הכיור מן

 יהודרץ רכי אמר ב) כיוצא לרודצה' לו mw %א 4ו שוה4גחשת
 תעשנויכוכן אפוד כמעשה מעשהחושכ משפט חשןנעשית

 סהי~ש מלמר המחנת עי מנחה יאם ב 1י384 לכפייו, שוה 4ו,4א  שוה זהכ,5זהב תי כפול זה כפ41 שזהגל
 לגזי קרבנן קרבנך כלי טעונה ןע

 שוה,

 יציקות טעומה כאן אסור קרבנךמה
 מה ' ובלילה יציקה טעונה למטן אסור קרכנך חף 'וכיייה
 אף יעשייתה קודם ככלי שמן מתן טעונה למטן אמ41קרבנך
 ' לעשייתה קודם ככלי IQw מת[ טעונה כאן אמורהקרכנך

 ז חלות אומר ר , סית כוללה שהוא מימד ביולה סיחכ

 לכויתן אימש ואי ביופות חיות נאמר כתורה והיא 4ואמרו
 ככלי rtwi וכוליה כסית שמן נותן עושה הוא כיצר סיתגיא
 בכיי שמז אומרנותן בשמן'רבי ובוייה  ופותתה אזתהועושה
 מצה  ע"ה, ויוצק וחור י  בשמן  ונועלה ופותתה אותהועוסה

יכ)י
 פתות נ / חוכה קבעה הכת"כ תהיה %ל מצוה

 otnw~זכור
  אותה %ל כפיוורים יעשנה יכול פתים אי פתים ת4

 אמרומבחת מכאן ר , יפתיס פתיה ואין יפתיסאהזה

ושראי
 כהנים שנחות יארבלומברין ושבים ישנים כופיאחר

 משיח כהן מבריימבחת יארבלואינו יסניםושנוםבופיאחר
 כהן ומנחת מנהתכהניס אומר רבישמעון מכפיה'4אהיה
 בוץ טאין וכי קמיצות בהו שאין מפני פתיחות  בהן איןמסיח
 ה ן נבאים פתית,( וכי בהפתיהה אי1קמיצה
 ן לפתיתה המנחות כ%  את  ירכית מנחה aeti אותהפתות

 כ4 לרבות ראית מה אותה ת% רפניס, 41חס הלח מתי אףינץ
 הכתוב שריכה אהה הפנים 41ח0 היחם שתי ולהוראהמנהות
 מהן שיש כ5 סוף לאישים מה, שיש סיוחרות  איו מוש ,ט,עט

 יאישים, מה(  שאין הפנים 41ח0 הלהם שתי מהן יצאו 'לאישי
 ייציקה המנהות כ% את ירבכו מנחה tawi' עייה ויצק111

 אוצי~ן ויא החיות את אוציא עליה 5% מאפה מנחהיבויאף
 טח קרכנך מרחשת מנחת ואם ז , היא 4% הרקיקיןאת
 אין והמחבת כסוי %ה יש  שהמרחשת איא 4מרהשת מחכתגי[
 נשומר גמ4יא4 בן חנניות הג4י4י'רבי יומי רבי דברי נסח4ה

 קשים ומעשיה צפה ומחבת רוחשי! ומעשיהמרהשתעמוקה
 קורס בכיי שמ( מתן טעונות  שהיא מלמד 49Iaa~ Inwpnת

 '5עש"תה

 הנשרץ לטעון  יכויאין 'המוכח  ייג:בן;:ג:ייפרשתא
 מנין , יימנחה  הסנחוה את ליגות ומנין ביבר הקומץא4א

 לטעון אין ינו% כ / הטנחה 14%את המנחות כי אתקובות
 הבא נאמר הוא ורין מנין חוכה מנחת נדבה מנחת "אהגשה
 הנשוץ ה טעונ נרבה מנחת מה חובה מנחת והבא נרבתמנחת
 במגהת אמרת אס יא ג הנסה' תטען חוטא מנהקאף
 טאינרע חוטא במנחת תאמר ולבונה שמן טעונה שהיאנרבה
 שמן טעונה שאינה תוכיח סוטה מנחת י ולבונה שמןטעונה

 שוטרץ במנהת אמרת אם לא ר ' הגשהלבונהוטעתה
  טעוותנופה שאינה חוטא במנחת ותחמר תנופהשהיאטעונה

  ויבונה טעולשכ[ שה'א נדבה מנהת לא אב מבנין רן אתהרי
 סוטה' מנחת ו%:ונה'יא שמן טעונה שאינה שוטחבהרימגחת
 , תבוסה טעונה שאינה כרכה מנחת  כהרי תנופה טעונהשהיא
 , להגשה 5הם שתשוה לקמיצה יהן ששוו חוטא מגחתאביא אני אף מהנשה ושוו יקסיצה ששוו שבהן השוה הצרח

 כבעני בעשיר יבא ששת שכה[ השוה 4הצד טה או1
 מנחת ואהד נדברץ מנחת אחד ' מנחה "%ל הגשה 'lvon~ש4א ככעני כעשיר 4כא שוה שיא הושא מנהת ישאה הנשהוטעונות
 לרכות והכאת אומר שמעון רבי , הנשה טעונות )וו זוחוטא
 ראשוקצ'רכס עומר את שנאןוהכאתם להגשה העומרמנחת
 )הקריב שנאם להגשה שוטה מנחת והקריבהלרבות הכהןאף

 ' המזנח א5אותה
 מנחתחוטאהיאריוהואמהאם זג44שאף8ץ

 שאינהטעוגהתנופהטעונהנשה  פאן1
 תנופה טעונה שהיא שוטהסיחת

 מן שהיצל חוטא כמנחת אמרת אם הגשה,4א שתטען דיןאינו
 העוטר מנחת , החיטין מן שאינה סוטה במנחת תאמרהחיטין
 אם 5א כ , הגשה וטעונה החיטין מן גאה שאינהתוכיח
 תאמר ,  ויבונרץ שמן טעונה שהיא העומר במנהםאמרת
 מכנין דן הריאת ויבונה, שמן שאינהטעונה  שוטהבמגהת
 שאיל העוכר מנחת כהוי החטין מן שהיא חוטא מנחת 4אאב
 כהת שמ1ויבונרה טעונות סהיא העומר מנחת לא החטין'מן

 שכהן השוה הצד ג , ויכונה שמן שטעונה חוטאמנחת
 טשורע שוטה מנחת אביא אני יהגשה/אף ושוושש411ק%צה

 השוה הצר אומה ר י ההנשה להן שתשוה  לקמיצהלהן
 יצאת , הגשה ,nispel 'ית ס איא קמח כשרויבא שיאשבהן
 והקריבה %% הנשה תטען שיא קמה לבא  שכשר' סוטהמנהת
 והכאת אומר יהורה רכי ה / להגשה שוטה מנחתלרכות
 ן עליה קרבנה חת והביא שנאמר יהנשה שוטה מנחת4~בחע

 אחרת מנהוק מתנדב היהיר שיהא איא והכאת אומר אינואו
 חשה החיטין מן מג% מביא ציבור הוא ורין שכענין, טאי1חט
 מכימנחה שהוא צבור טה נדבה, ההיטין מן טנחה מגיאויחד
  שהוא יחיד אף חובה, השעורין מן מנחה מכיא חוכה היצטיןמז

 ן נרבה השעורין מן מנחה יביא , נרבה ההטין מן טבחהמכיא

 . האומר אוכר"ה"א אואינו ן א%הב5כד איא אין5ך%ליה

 )יש מהן אחת ישגניא מאלה %ף חמשתן יביא מנחה ע5יהרי
 כ% את ירבוח מבתה אומר שמעון  רבן ו וגמשתן,מביא

 תימאיה הפנים ויחם היחס שתי יבויאף ' %הנשההמנחות
 הפניי ויחם היחם שהי ויהיציא  כמהמנחות ירבות ראיתמה
 יאישים מהן שיש איומיוחיות מה מיעט הכתוב שריבהאחר
  שאין הפכים ויחס ושיחס  יצאושתי  , יאיסים מחן שיש כיאף
 יכלם יאישים בסכיןכיה והיאמבחת 1 ' יאישיםמהן

'IPenגהוצי ו המנחות כ4 לרבות ראית ,מה והקייל  4% הגשה 
 שהן מיוחדו א1% מה מיעט' הכתוכ שריכה אחר ן נסכיןמנהת

 ' עצטה בגלף נאה שאין נסכים מנהת יצאת tIQYP~גאוועכנלף
 והלאוו-
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כחויקראנו
 עצמן בנ% באחז משיה כק שנחת נהמם nnaal מלחח
 הממזת כ4 את לרכונן ראית והג"טהםה הגשהתף 'טענוונול

 הכתג שרינה אחר ן משיח כהן ומטרן כהניס מנחתולהוציא
 עאמד כניי 4איש1,1כאות מהן שיש מיותרות אלו מה ,מיעט
 מהן שאק אפנים ויחם הלחם שתי יצאו , לכהנים מהןרש

 יצאו עצמה, כגיל נאה נסכיסשאינה מנחת יצאת 'לאישים
 והרים ' יכהגיס סהס שאי( משית כהן וטרחת כהניסמנהות
 4ח4ן אמורה הרמה מה כקמצו להין לזמר תלמוד בכלייכול

 ' כקמצו כאן אףבקמצו

 "ן',ניי,"ןך,,"פרשתא
 תף המנחות כ4 ושת ירבותומנין

 "א 4י אין ג / המנחה וכי
 4% מני( נאכ4ין שיריהן שאין מנחות נאכיין ששיריהןמנחות

 הכלילי יוסי רכו חמץ' תעשה לקיא תקריבו אשר המנחהוכי
 מנחת להכינם אומר עקיכא רכי הפנים יחם את להביאאוטר
 אפייה חמל תאפהלא לי תלם1 4כ4ם,  יאואחר יכול יאתעשהחמז ג ,נסכים

 ככלי
 4יה ףהקישא יצאת 41מה , הייתה

 עצמה כפני עףיה וחייבין יחידי זמעשה מיוחדת אפייה מה1141
 כרץ שיש ומעשה מעשה וכי ועריכתה יישתה ארבה אנ'אף
 א5א 4י אין תקטירו 4א שאור ד , עצמו כפני עייו4חייכ

 עצמו הו~פ אף4פ לי אין שאור כ4 תל מנין הממועטהמרובה
 תהיה כמצה כנחותיהן יכוף ן שאור כ4 כי 4% מניןעירובו
 ככ4 יהו יא תהיה כמצה שאינן מנחות , חמץ תקטירו בכייהו

 ן תקטירו 4א דבש וכל שאור כל כי יומר תלמוד חטץ'תקטרו

 %ף מנין הממועט המרוכה אלא ליאין
  הוא "א לי אין וכש וכי

 '1 הדבש רברושאין "א לי אק דבש וכף 4% מנין עירובועצמו
 הרכש יפה אומרין מניןשו;פטמין להן יצה שהדבש דברים4הן

 שאורום4%וכ4 כל %י מה ה רכש, b,~hלקטורתמנין
 , כשאור שאין מה ובדבש בדב שאין מה כשאור שיש יפירבש
 דבש למקד מכליו הותר 5א 4מקדש'ורכש מכליו הותשאור
 שיש לפי מנחות'הא כשירי הותר 4א שאור מנחות כשיריחותר

 שאור כ% צף כשאור שאין וכדכשמה כדבש שאיןנשאורמה

 העומר ומותר קלן קדש'ס ומכשר קדש'ס קרש' ומכשראשם ומכשי חטאת מכשר המעיה ומנין 1 רכש' כ4וצי
 ומן השאו מן והקטרם, מנחות ש'ר' ו הפנ'ם ולחם הלחסושת'
 , תקט'רו 4א רגש וכל שאור כל כי %י תעש ב"א עוברהרגש

 / תקטירו ב4 הוא היי ףאישים ממנו wtw כל 4יו,"אאשה

 אומר הוא וכך המנהות לכף ראשית שיהא ראש'ת קיבןז
 לי אין המנחות לכ4 חדשה ל'ישתהא חרשה מנחהוהקרבתם

 nnao~i ענין אינו אם כשכועות'כם לי' חדשה מנחהבהקר'בכ' הככורי וניו אוף וכשהוא מנין שעורין מנחת חיטין מנחתאלא
 שיקדימו ומטן ח ' שעורק למנחת  ענין תנהוחטין

 חטק ש4 אלא 4' אין חטים קציר ור' ככ קומר תלמודלבכורים
 משיו ע4ה שיזרע אלא 4' אין ' תזרע 'sw %ל מנק שעותםש41
quaושכחצר שנננ שבשדה א4א 4י אין ' בשדה אשר %ף 

 Sb'~'WI ומנין ' בארצם אשר כ4 ?כור' ת4 מניןושכהרבה
 רשת כאספך ואומר מעשיך תיככור' האלן ולפירותלהסכין

 ת4 קדמןדא4איקרבו אס יכ41 ט ,מעשידמזהשדה
 4% 4אחרעצרת יקרבו כעצרת קרבו לא אס יכול ,תקויכו
~ms

 ל"ו יכל י אותם 4% ברבה בהן כיוצא ה.חיו יביא יכוף
 חול בהן סכייניוצא אוא שכן נרבה בהן כיוצא צכוראב4,ביא חוגותי בהן  כיוצא מבוא אינו שכן נדכה כהן כיוצא היחידנביא

 הכבש את ישבות ומנין חמגח א4א 4י אין חמזבח , אאפתף
 ~naS 4% יעבודה ושיא יעכודה יכון יעיו 4א הטזכח ואל%

 ן יעכורה איא אמרתי 4אניחוח

 העצואףעיהדםת4 ען אף ,כ51 שזפ1 ם6ש קרכנדתקריב כ4שואףוע4 1ך11ש11ץ
 סנחתך קרנן מרה מנחתךקרכן

 אחרים שאין והדס העצים יצאו ן לו חובה כאין שאחריםדבר
 שהוום דבר םנהתך קרגן מה אי ג 4הן, חזנהבאין
 סנחתך מע4 4% ן מתיר שהוא הדם את אביא אני אףמתיר
4א

~VD 
 ntpei כויה מנחה וזהא יכ41 מנחתך מעף אי , דמך

 מלהר טעונה כיה סנחה ואח מ4ח טעון הקומץ קרכן תלמלח
 הכאיש היבונה את ארבה ' מלח תקריב קרבנך כי ע4יוסר תלמוד היכונה 4רבותאת ומנין הקומץ אלא לי איןנ
 עם הכארה ולכתה עצמות בפנ' באה לבונה מנין המנחהעם
 קדש' ואימור' אשם ואיסורי חטאת וא'מור' הפניםףחס

 קדשכן

 ומנחת מש'ח כהן ומנחת כהניס מנחת קייס' קדשיםוא'מור'
 ' קרכן וגי %ל מנין העוף ועוית עויה ואכריםנסכים
 ומיץ אומר נרוקים כן יוחנן רב' של בנו ישמעאל רביר
 מזכת ,5ן ם 4איש' ועו14ה טומאה בו שיש דבר מנחתךקרכן
 ע41ח שאינו הרם 'צא ' טומאה כהן VNW העדם 'צאו 'החיצון
 יכ41 במלח , ההיצון nala על שאינה הקטרת יצאת 'לאישים
 סרומיתן 111111 ואי שאיושוכתת מלח להביא מיח תשבית4א כמקהי תףמ5יומר םףח גמי יכזף איתמףח תמלח %יתכונהז
 יומר תימוד , ס%קונדריס יביא סריסית מצא יא אםשנין
 כדרך מיח עמה יהא מנחה המתנדב יכוו , ריבה מיחתקריב
 מנההוהנא הכא נאם הוא כיתוורין מתוך לבונה מביאשהוא
 המנחרץ כעל משי לבונה מה , ט4ח והכא סנחה הכאלבונה
 ההנאמר ידרך כלך או ה ן המנחה בעי המיחושיאף
 מש5 עטם מה , מיה והכא מנחה הכא עצים והכא מנחההכא
 דנים דומה נראה5מי 1 ' ציבור מש4 המלח אףשיבור
 הזבולן כף עס שהיקרב מדבר הזבחים כף :lov גדנ שהואסגר
 ידרך כיך או , הזבחים כף עס קרבה שאינה ףבונה תוכיחואף
 עם קרב שהוא מדכר עצמה סנחה עס קרב שהוא דבר דניןהזו

 4% לעעטן, מנחה קרבין שאינן עריס יוכיחו וא4 , עצמומנחה
 אומר הוא 41הין מעימנחתך אלהיך מלחברית תשכיתנלא
 צבור מש4 יהדן אמורה ברית מה עולם ברית ישראל כניסאת
 משי ואזאר

 אף תקריכ בשנת אף תקריב ז צכור,
 , מקוס מכ4 ס4ח תקריג שהוא כ4 מ4ח תקריכבטומאה

 ם::ע:;:נ11ןפרשתא
 אם אומר ומא וכן , 41חזורלפסוק

 ב , ולחזור יפסוק היובל עתיד ישראל מבני salt"i-יחיא
 כאדש מנחה זו 4יי ככורים מנחת תקריכ אומריאם שטעקרבי
חוכה

 'כוי
 ראש,עירכן עומר את והכאתם אומר כשהוא נרבה

 4טח כן ואס נ ן חוגה אףא באה שאובה ריםד הכהןאל
 nma מכיאין אתם אין ואם , אותה הכאת נדבה כאירועליכם אני מעינה 4רצק אותרו מכיאיס 1צזם אס 6מר ואסנאמר
 4צורך' איוש אותה הכאתם 4א כאילו ע4ינס אם סע4הלרצע
 תאכינ 5א וכרמל וקיי ולחם אומר הוא 1כ1 ד ,עצמכם
 ואם , איהיכס קוכן את הכירטס ער הוה היום עצםעד

 מן באדר היא מנין העומר מנחת ח ליי ככורים מנחתתקרש
 אביב כאן נאמר אליעזר רבי אמר ' החטין מן יכול אוהשעורין

 שעזריכן כאן אף שעורין בםצה אמור אביב סח בחצה חביבונא
דם
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חלויקנא טכ
 בכורל והכא בפסה ככורים הכא נאנך4שב)ר אימל עקיבאלס

 יה~ש ממנו חובת) ענינם שהיחר שממן מצ'מ כמרץבעצות
 חוכתו מביא שהיהיר ממין אף , בפסח בכוריו מכישםהצבור
 היהד מק זה מאי , כעצרת ככוליו מכיא הצבור יהאממנו
 השע)רין, מן אינש יביא 4א עכור אף השעורין מן חובתזמכיא
 רבי ה ' ככורים ח4הם שתי אין ההסק מן תאמראס

 הכוסיהן מן תבוא יכול אוב נרוקה כן ייוחלו של גניישמעל
 שועלושנולת

~rtatW11 זדיי 
 כל לשאר שכשרו החטין אם מה הוא

 שוער( ושבחת כוסמים י העומר %מנחת כשרו %אהמנהות

 יכשרו שלחי דין אינו המנחות כ5 לשאר כשד) ש5~פושפון
 המנחות כל לשאר כשרו ש4א יוכיחו ,השעזרין העומרלמנחת
 סוטה שמנחת בשעורים אמרת אם 4א העומר, למנחתהשרו
 מנחת שאון ושיפנן שועל n~las1 נכוסמין תאמד מהםבאה
 שועל זשכולת )כוטמין הכתוב, מז החטין מהם"צאז באהסוטה
 מימה כרמי גרש באש קקי אכיס 1 ' וחומר מקלושיפון

 מאירי י דגרי קיוי מצות נ) !ID"pS כדי כאור אות)שמהבהכין
 קלאים של[ I1WS alaw אלא קי)י ישון אין אומריםוחכמים
 , בכולו שולט האור שיהא כרי naal כמין וכגוקכ שםהיה
 אפשר , שקו% הדבר נרש :tisp אביב נאמר איו אביבז
 5ומף תימוד גרש באש קלוי אביב אומר כשהוכש נרשנקלנו
 מ4 רך נרמל ח ן ויק%נואטכ הענין הפסיקבאש
 %חם האי" ףאיש וירא שלישה מבעל בא ואיש אומר הוא1כ1

 שעורים לחס עשריםככורים
 וכרמי

 ומ4 רך כרמי ' נצק4)נו
 אומר הוא וכן ט , היה )אכלנ)ונאוה ינו ושק באבצקינו
 אומ'נתעיסה הוא וכן )מתחטא, )עויה נושא נעלסה רנניכנף

 אוסף הוא וכן באהכיס ונתחטפה ונעיה ומתן נישאבאהמם

 , נטתה ראתה יראתה ףננדי הדרך ירטכי

 ככוייךמהתףמיד%וםתקריגמנהת 1 סן1א14חע
 יך ףהכיא כרמימצורץ ~ושנאמר קאן1

 יבש יבייש מל רך מעשן 5א מניןטל
 הקציר מן ינוא טצותי בכוריך מנהת את תקריב %ומרהימס
 תקריב יומר תימור העליה מן אף מנין , הקציר מן מעא4א

 ויחיד יחיד כ% בכורי בכוריך ג , 'alpa מכ% בכוריךסחת
 רני , עקיבות רבי דברי צבור מש4 ח44ש באה שאיננהמימד
 בכורים להין ונאמר ף'ו בכורים כאן נאמר אומרשמעון
 בכורים אף צכור מש4 4ה5ן אמורים ףיו ככורים מות4יו'

 משר( והלן 'חיץ מש4 זו האמר אם , צכור משי כאןאמורים

 כאן משפרין דירין , 4יו בכודיט % אין קציר ראשיתפיז ואס קציר ראשית ה4ן %יואי( ככורים זו אם לאו אמרתצבור
 5א rrQPi עליה שמן עליה ונתת נ ן להין הכתובאמרן
 טעונת שאינה נסכין מנחת אט מח הוא סין ,היא הפ% 4חםע%

 דין אינו %בוננת טעון שהוא הפנים lonS , שמן טעונהיבונה
 י הפך 5חם ע5 %א שטן עליה ע,ה a1S תימור ' שמןשיטעון
 אס מה הוא דין ה5א נסכין מנהת ע4 ףא לנונה עקהד
 שהיא נסכים מנחת ' לכונה טעון שמן טעון שאין הפנים4חם
 יבטח עי'ה 51% תקמור ' %כעה שתטען דין אינו שמןטעתה
 ן ףגונ ויא שמן יא יטענו שיא היחס ישתי פיט ,היא%4בונ השמיני יום מנהת קרבות מנחרץ ח ' נסכים מנחת ערא

 כמנריז נוהג שהוא השמן מעטתימן אם הוא דין הלא1
 ז נסכין במנחת נוהגת שאינוש היבונה מן אמעטס 4אנסכין

 אמעטם %א הפנים בלחם נ)הנת שהיא הינונה מן nepaI'אס
 מן אשמיעטתים הדין הוא הפנים, נפחס טהג שאינו השמןמן

 שריפש הלגונח מן אסעטס הפנים בלהס נוהנ U'NWהשטן

 שאינוש הלבונה מן מיעסתים אם הק / רפנימ כ%הסמהנת
 כמנחת נוהג שהו"ל השמן מן אמעטס נסכין כמנחתנוהגת
 שמן יטענללא ש5א היחס לשתי פרט 11%היא תימודנככין,

 ן לבונהולא

 יהוררץ רכי י קרבנו שימים זכת ואם ן 1י11א1שע
 שיום כניגש שימים המביא כף אומרקאו

 לנכלאת ש4מיזמנון %א לייעזל'אין
 ירכית היט4מי,ומנין מז באה שהיא התודה אתהתזדה,ארנה

 ובניח ובנרבה, בנדר באה שהיא העויה את ארכה העולהאת
 הכנור את ארבה , הפסח זאת המעשר ואת הקהוי אתלרבות
 %רכות ומנין , חט~ש עף כאין שאינן הפסח ואת המעשייאת
 והמנחות העופ)ת את 4רב1 וממן ן יו'זבח תימ% ואשםחטאת
 כדו הא קרבנו' שלמיס ףומר תימוד והעצים והלבונותוהיין
 שלמים אחר דבר ב לעולם' ש4ופ מניא שלמיםהמכיא
 ושוקיכהנים החוה %מזבח והאיסורין הרס כהן שלזםשהכף
 שיום שהוא מי אומר ישמעון ג ' לבעיין והכשרהעור
 שימים אישי 4י r~w! , שיסים מביא האונן דאי! שלמיםמכיא
 התודרש את ארבה , התודה את ירבות ומנין סמרה שףשהן
 העו%רץ את ארכה העויה את %רבות ומנין שימים כאהשהיא
 המעשר ואת הככור את לרבות זכנדכה,ומנין כנדר כאהשהיא
 שאינן הפכח ואת המעשר ואת הבכור את ארבה , הפסו!ואת
 ומנין וגח' לון  תימוד )אשם חטאת %רכות ומנין עלחטאבאין

  ס%מיס יום למור ת והעצים והלבונה  והיין  והמנחותרעופות
 אינו אונן היה מביא ש"מ היה תביא שה) קרבן כףקר:נו'הא
 הבקריהוצי~ש מן עשר אהד את ירכות בקר ד ,מכיא
 התשיש את ולהוציא עשר אח את לרבו ראית מה התשיעיאת

 עושדץ הקדש אימתי אומר שהמעא מיעט הכתובחחהשריכה
 אהר את אני ףאחריו,מרבה אובר הוי לאחריו לפני)אותמורה
 לפני שהורש התשיעי את ומוציא הקדושתה לאחר שהןעשר

rlc11pnהצבור אין ניבה  שףמים כשא היחיד ' הוא ח ן 
 בברר בארז  בהכוץ  עוית הוא רין הפא , נרבה  שיבץססביכם
 שהיתל  בהמה עוית מה  ובנרבה' בנרר באין ושלמיסובנרבה
 שהן  שיבים  אף  צבורי  ברבת באה היא הרי  ובנרבה בנרהבאה

 בנההיעכיח 1 צכור', נדבת יבואו וגניבהכאיןבגרר
 אמר אם %א צבורי כרבת באה ואיבה וננרבה בנרר באחשהיא
 בארע ואינה שנים נרבת כאה שהיא תוכיח העוף עולתשנים, נדבת כאין שהן בשקמים תאמר שנים נרבת כאה שאיןכמנחה
 בארש שאין העוף געולת אמרת אם יא ז צכור,נרבת
  צבות חוכת כאין שהן בשקמים תאמר ניבולחוכת

 והין הואיי
 היחיד הוגש 14סר תימור ,  צכור גרבת יבואו צבע חובתבאין
 ן זכר ח ' נדנה שלמים מכיא הצכור אין נדבה שימיםמכיא

 את לרבות זכר ' התמווח את לרבות ונקבה ' הולד אתלרבות
 כתרח הקדש נירוי' שאינה תמורה laxi מה הוא דין היאהוריד

 אם יקרב'5א שיכשר דיז אינו הקדש גירם שהוא4קרכ'הוו%ד
ך:ננגמן:::ךבי":י:"נ: שאין בווים תאמר הקדשין ככ4 נוהנת שהיא בתמורהאמרת
mlaהקרשין נכ4 נוהג שאינו הוולד אם מח הוא דין ח5א 
 כתמורת תאמה הקדש נדוף בו)%ר'שהיא אמרת אם לא 'יקרב שתכטר רין אינו הקרשין ככל נוהגת שהיא תמור לקרב,כשר

 הוא'י הקדש'שאיוגדו5
 יקרבז תבשר %א הקדט גדוף )אינה

 אירש %י אין י ' התמורה את עבות נקבה יומרתימוד
 סחייך  שיגע, אסיא  ווירות תסיס'ס שי ותמורות41דות
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 בלרנדא אל
 לרבות נקכה מומי(יאם בעיי 51ד ירכות זכר 115 תימודמנין

 את הקדישן שקדם כ5 מומין כעיי הן אלו מזמין כעליתמורת

פומי
 כהקדש אלו הרי ונפדו יהקדשן קבוע מוס קרם אס הא
 אין עבדך הכה ודוב ארי אומר הוא רו, אומר יהורהנכסין,רבי
 הדוב ואת הדוב עם הארי את nla1Si ומנין , ודוב ארילנאלא
 עבדך, הכה הדוב וגס הארי את גם לומר תלמור האריעם

::שיויי"ןץמןן4מ:גם: י'4רק
 ז הצואר ע4 4א הראש, עף גכ,ירועי

 ן אתהחזוה אוציא ו4א אתכעס הנכיין/אוציא עי דא ראשע4

 החזה , סמיכה טעון תנופה r~vw שאין הראש אס מה הואודין
 ראש ע4 לו תלמוד סמיכה IPe'w דין אינו תנופה טעוןשהוא
 בעיי כל לרבות קרבנו קרכנו קרבנו כ החזה, עילא
 וכשחוטין בת" נוהגת שהיא תנופה אם מה הוא ד'[ ה4אקרנ[

 בחייי אליתי נוהגת שאינה סמיכה , כחוכריןנתמעטה
 דין אינו

 לרבות קרבנו קרבנו קרבנו לזמר תלמוד כחוכריןשתתמעט
 קרבן קרכנזיא אביו קרכן קרבנ41א ג קרב!,כובעיי
 , סומך היורש אק אומר יהוד שרבי הנר, קרבן לא קרבנואחר,

 שימים אם ומה הוא וין הלא , הככור לא קרבנוד
 מרחם קדושתןשאין

 טעוניי
 מרחם שקדושתו הבכור , סמיכה

 ' הככור 4א קרבנו לומר הלמור ' סמיכה שיטע[ די[אינו
 שאינן D'DiC' אס מה הוא דין היא ' המעשר לא קרכנוה

 אינו והכפש כעמוד שהוא המעשר סמיכה, טעונין והכאבעמוד
 קרבנו 1 הם.;שר' לא קיבנו לו תלמוד , סמיכהדיןשיטען

 הכתוב כהן ריבה שיא שימים אס מה הוא רין הלא הפסח 5א)
 מצוות בוהכתוב שריבה הפסח ' סמיכה מעובות  יתירותטפות
 , הפסח ףא קרכנו %ו תימור , שיטעןסמיכה  רין אינויתרות

 רומרל*י מהתימור ושחטאותו  ושחטוושחטאותוז
 ווכח אחה מקוס ברחוק מבחת המקום ממר ירחק וכישנאמר
 בעזרה, נשחטו שיא להו5ין פוט מקום בקרוב וובח אתהואי

 את  ירבות ומנין לקרב כשרין שהן תמימים "א לי irttsח
 הכשרומנין ממין שהן  בעיימומין את ארברב ,בעיימומין
 ככהמה'ומנין כשחיטה שיניא ההיה את ארבה החיה אתלרבות
 ' אותז ושחט אותו ושהט ושחטו יומר  תימור העופפןלרבות
  תלמוד כאכילה מותר יהא שחט ואם ישחוט לא 'כולט
 ברחוק זובח שאת מה ואכלת המקיוובחת ממר ירחק כיףומר
:olpnקרוב כמקוס חכת שאת מה אוכל את אין אוכף, אתרא 
 א י ' נעזרות שנשחטו חולין יכיב משייך אתה אין5כיכ משליך אתרס אותו אותו תשף'כון לכיב יומר תלמוריכיכ יטיינו אכל יאכינו לא יכול י בעזרהי שנשחטו יח51יןפרט
 וחומר קף הרוח כף להכשיר מועד אה4 יפנ' מועד אהלפתח

 ישחיסת כשרו שלא הרוחות שאר אם מה הוא רין5צפק'היא
 ףשהיטת שכשר צפון קדשוק4ו, לשחיטת הקדשוכשרוקדש'
 "יעזר ר , קלים קדשי לשהיית טיכשר רן אינו קדשיםקדשי
 הוא דין ה4א יב , בצפון ףהכשיר מוער אה5 יפניאומר
 מקומן כשר לא הרוח בכי ישחט שכשרו שלמים אםמה

 כצפון אלא לשחט כשרה שיא עולה קדש'ם' קרש'לשלושת
 יונו תעקיר קיים, קרשים ףישחט  'InDWU יכשר שיא ריןאשו

 , נצפון להכשיר סועד אהללפני

מגבובמעומ:פרשתא
 אישי' לשם אשה ע,הם'מסך

'tGS'ttSששרה לשס אמת  סיכן ג העוףס' את שעשה 

 אישיי שם,4שם ~DWS זובחי DWS'nlr: 5שם נזבח הזבחדכאים
 יוסי רבי אמר חטא, וקוס ואשם חטאת ,  ניחוח לשס ריח,5שם
 %% מה הקרב ע% אשר  כמהחיב ואת הקרב את המכסההחיב את ג , העובר יאחר  אלא הויכח המחשכיו שאין ריןבית תנאי שהוגש  כשר איו מכי אחר 'DWi ביבו היה סיא מיאף
 כ% כי תאכלו לא רם וכל חיב וכי עיי חלב כ5 שנאמרלפי
 דפנות חלב אר יכוף ונכרתה הבהמה מ! ח4באוכף

 נב~
 ,גף

 אב% עונש בכיף יהא לא יכול , הקרב את המבברז החיבאת
 אוצבט , הקרם את המכסה החיב את 4% ' אזהרה בכיףיהא
 החלב את %ל המוקרשין, חלב את אושא ויא החולין חלבאת

 ת% אזהרה' בכף4 יהא אכw~tp 4 בבלל יהא לא 'בו% 'המכסה
  יכוי י הקרב  אח המכסה הח4כאת

 אב%  בכייאוהרה יהא %א
 ן הקרג המכפתאות החיב את  יומר תימור '  בנייהקרביהא

 השיייהמכסרש חיב את אוציא ויא כים את אוציאר
 כייות, ושתי חיב וימר  תימור הקרבאת

 בכיף יהא יא יכוי
 ז כהיות ושתי חיב  יומר תימור בבי%אוהרהעובשאכייהא

 יהא יאיכוי
 בכולי

 ו הורש וחומר שאין%ישככרק% באשם כייות ושתיחיב %% והקרב עמור  בכיי יהא אבן אזהרה

 היכ שיטען דין אינו אייה טעון a'Q' שכל אשם נייות,ושת, חיכ טעונין , ויה טעון מינן כל שאי! השימים אם מהה
 נלמד כאשם כייות ושתי חלב נאמר למה נ( כליות,ואסושתי
  מכ%%הש%י% מוצא שם בא אמורין  כייות ושתי ח4ב מהסמם
 ,  מכ%יהשייף מוצא כאן אמורין  כייות ושתי  חיבאף

 להביע ישמעאיאומ רבי הקרכ  עי אשר כיהחיב את1
 ע5 ש החיב את 4הכיא אום עקיבא הקיגה'רכי שעי החיבאת

 ויתק אחת כליא בע4 לא הכייות שתי ואת ז ,הדקים
 אשר , שעליהן הבשר %א ע"יהן אשר החיב ואת ' שישבעי
 רבי , עקיבא רכי דברי הפקוקףות שבין החיכ זה הכסייסעל
 אף4ש %י אין נקלף קרוס הקרכ את המכסה החיב מהאומר  ישסע" רבי , העוקץ שעי החלב  את להביא אומר הכיילי'וסי
 הקרכ את המככבה החלכ סו; אומר עקיבא רבי , נקלףקרוס
 / נקלף וקרום תותכ אלא לי אין אף ונקיף וקרוםתותב

 הכנר מן שיטל שקוף רכר הככר על היותרת ואתח
 היותרת ואת  אומר וכשהוא  הככר, על העתרת ומן היותרתע4
 המוכחה והקטיר החטאת  ומן הכברעף

 הכבי מן שיטוי
 ענש

 כליות יסיר כףיות שאין פי על אף יותרת יסיר טהעתרת,
 והקטירו י אחת, כוףיא אפילו יסירבה יותרת שאיןאעפ
 כשר אותו והקטירו יומר תימור מה והקטירווהקטירםאותו
 5שם נאמר ממחמיא ריח ימס[ נאמר ניחוח יריח נאמרויא %חם נאמרימטן 4חס נאבר ויא אשה כאן נאמד כפרת'גיס והקטירם , כחלבנם חלפים יערב שף4ש והקטירו ' הפסוללא
 אשת יונו תימוד ואחר אחר ככף בנין האמור 4תןאתומנין

 שוה, לגזרה אשהאשה

 הכקר מכן שימים יומר תלמור ,ומה ון י4ח4י
 מב(הצאן תימורלומרש%מים ימהקא1

  בב1  שאין מה הכקר כב! שישלפי
 נתרברב הכקר בן , הכקר כבן שאיז מה הצאן  ובבןהצאן
 " בצבור נתרבדה העאן כן , כנסכין נתמעש ן הצא ובן ,בהסכין

 שאיש מה הכקר ככן שיש לפי האי י כצבור נתמעט הכקרג!
  שימינו 114 צריך , הכקר כבן שאין מה הצא( וכב[ ' הצא!בכן
~laa

 אונקכת וכר ג , הצאן מנו שמסיס מרמר  וצריר הבקר'
 הוא רין היא ואגירנינס, טומטום יא וראי והבקכה וראיהוכר
 טומטום יבא כסרה יא העוץ  מן יגא  שכשרה עויה  אםמה

ושבררגיבס
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טלו ויקראפושתלג
 שירש דין אינו העוף מן 5בא כשוו שיא שימים 'ואנדומנם

 שלדש כעולה אמרת אס לא , )אנדרוגינס טומטום לבאיכשר)
 נקכות יבא בשימושכשרו תאמר כזכריס' נקבות 5באכשרה

 כשרה ולא כזכרים נקנות לבא שכשרה תוכיח חטאתכזכריסן
 שלא כחטאת אמרת אם 5א נ ואנדרגינסן טזמט)םלבא
 כשלמים תאמר , נקטת מין וכ5 זכרים מין כ5 5בו4שכשרה
 שכשר יוטח המעשר נקכות, מין )כל זכרי מין כ% 5באשכשרו

 טומטום יבשו כשר ו4%ם בקבות מין )כל יזכרים מין כ%לב"י
 תאמר מעשנה אחד שהוא כמעשר אמרת אס %א 'ואנדו)גינס
 הכאש יכ.שרו מעתד אונד והן הואיל ' מאהד אחד שהן סבשלמי
 )הנקכרץ )ראי הזכר נקשות או זכר 5% , ואנדרו"נסטומטום

 כשכ נאמר וימה כשב ד , ואנדרוגינס טומט)ס לאוראי
 פסח לרכות כשכ  אם אומר וכשהא יאיים הפסח  אתמרבות
 שלמים מצות יכ5 הפסח מחמת כאין ושימים זמנושעוכר
 , ושוק חזה ותנופת ונסכין סמיכהסךטענ)

 שיכוי
 ומרץ הכאיל

 הכאים ' ושוק חזה יתנופת )נסכין טשכרץ טעון אינו אביואס
 / ושוק חזה ותנופת )כבכיס כמיכה יטענ) שלא דיז אינומכה)

 הכאין ושלמי זמנו שעכר פסח לרכות כשכ אם עומר)נשהוא
 ותנופת ובסכים סביכה  שיטענו  שימי  מצות לכל רפסהמחמת
 י הקרשן בתחלת  ויייה ריום איא נאכיין אביאינן ושוקחוה
 איאש  נאנןין ואינן ביייה  אן4ש  באכין איבן אומר עואיבן
 שימו הצכ%מביא ואין  שימונרבה מביא הואו:יחיר הציי'

 הבקר םיעטתומבן כבר תאמר אםנרבהן
 שיכוי
 צבור יביא יא

 חובה,  בהם כיוצא אינומביא שכן נרבה  D'ta~W הבקרמן
 חובה כי)לבהן מכ'א הוא שכן שימיברל הצאן  מבן  צבוריביא אבי

 ' שלמינדב מכ"א הצבור טףמונדל)אין מביא%יהוא'היחיד

p-b)סלא ששחטן עיפי מזבחאף יהקריב ינ 
ן:מנן'ין%צןע4הם'8

 הסמ)ד החיב את יהביח האייה חלבו ב ן העולםאת
 יה:דה רכי עקיבא. רבי דברי הפקוקלות שכין החיב זהלאליה
 לאויס כשני החלב כה יאייה החיב הקיש האליה חלבואומר
 מצות כה יקיים יכול אליה ג ' לחוים כשני אליהאף
 יעוכב %ל השדרה עם יעלנה שוי תמימה א) תמיכה %%צליה
 5% , העצות מן לפנים יכנס יא יכוף העצה לעובת אירעעה
 את המכסה ההלב את ד , העצה מן לפנים יכנסיסירנה
 S'h מה הקרב ער! אשר ההים כל ואתהקרב

 יתרברב סיכוי
 שיתמעט דין אינו בנככין שנתמעט הצאן בן , דפנותבחיב נתמעט כנסכי שנתרבה הכקר כן אם מה הוא דפנות'וד'ןבחרב
 תאם באייה שנתמעט הכקר בבן צמרת אם דפנות,לאבחלב
 a~nai יתרבה באריח ונחרכה הואיל כאליה שנתרבה הצאןבבן

 אשר הח"כ  כי ואת הקרב את  המבסה החיב  את תל ,דפנות
 כענין שאמור מה איא לך אין )גי, הכליות שתי ואת הקרבקל

 החזירו ההדש כדבר יידון שיצא לפי אמרו ישמעאל רכימשם
alrl)nבחיבים חלבים יערב שיא )הקטירו ה ,  לחייו 

 , להם קרואי( שהן החלבים ע% ייו4ימד אשהלחס

 והקריב ב  העוטעמהאייח' אזןי תהא ש5א הענין עזקרכנוהפםיקואם נ9יחש4אץ
 141 שרז א קרבנו ' המהובר מןטמנו

 מה עלהקרב אשר כמהחול ואת הקיג את הבכסה  החיבחת
 גבן כצ'נ) מה הוא ורין ' מכלם יתטעט שינוף כומרתימור
 ונתמעט הנאיף העז בן אבל ' בכיס נחרב בן'ה שכחרבההצאן
 ונתרווח באמה שנתמעט יוכיח הכקר בן מכים, יתמעטגאליה

 בנסכין שנתרבה הבקר בכן אמרת אס 5א נ ןנכים
 גנסכין ונתמעט הואיל ' כנסכין שנתמעט העז ככןתאמר
  כ% ואת הקרב את  הטכסה ההלב את לו תימוד מכיסיתמעט
 ז כלס את 5רבזת  ' וגן הכייות שתי ואת ע%הקרב אשרהחיב

  ייו חלב כל ניהוח לריח אשה יחם כאחת כלם והקטירםד
 והרי  יטמעאיאמרו רבי מטס ה י מעיבל  עיחיביחייב
 תפריז עויא בכור  או כשב אובכור שור בכור אומראךהוא
 יברנפ תקטיר חיבם ואת המוכח עי תורק רסס את  הסקרש
 ' מנין ולפסח ימעשר 5מזכח וחלב: דמים טעון שהואלבכור
 תאכף והכשר "היך י, מזבח עף ישפך זבחיך )רם אוםנשה)א
 ' 4יי חלב כ5 5)טר תלמוד IUDI חלכן דמן, איא %י איןשיכוף
 הדבר שינהונ יד)ר)תיכם העוימו, לבית עזים הקתד

 וכ5 חלב כ% ' לארז )כחוצה בארץ מושכותיכם ככל 'ףרורות
 ידם ההלב הקיש ודם ח5ב אומר יהוווה רבי ' תאכיו 5ארס
 אומרים וחכמים %חסן גסני הדם אף יאוין כשנ' החלבמה
  המוקרשים פסולי דם אף יכ41 ז אהת' אזהרה "א כהןאין
 אין תאכיו יא הרם רק תל יאוין שני משם ע5יהס חייביםיהו
 %יחיג מנין 'חיבן דמן איא 5י אין , אחת אי4ואזהרחבהן
 אהדן כלאו החלכ אף אחד כלאו הדם מה לדם חלכ הקישודם
 יגש יכ51 המוקדשין פסייי מכ4 הבכור שיצא שמתוךח
 לח דמ) את רק יומר תימוד לא)'( שני משם דם) עףחיימן
 חלב %5 מנין חלבו דמו "א אי(יי אזהיאחת "א נו איןתאכלו
 * אחר כלא) ההלב אנאף בלאו הדס מה לדס החיב הקישודם

  דיבוראסליק

 יאין "טאת מניאיז ישיים בני , תחטאגי משי"ר
 מעות יומר צורך חטאת'ואין מכיאיןהגחם ע840ח(שע

 מצות אף איא נח בני עייהם נצטוושף4ש
 ישראל כני , חטאת עייהם מכיאין ואין נח כני עליהםשנצטוו
 העבדים ואת הגרים את לרכות ומנין ישראל גגי איא ליאין

 מכיפת ואינו מכיא הוא השגנה ע5 כשגגה תחטא כי%לנפש
 עשח לא החמורה פו הואמהאם דין הלא ב י הזדוןע%
 בהן נעשה שיא דין אינו הקלות מצות כשגגות הזדון אתבה
  הכפורי'שהיא לי) עז של זדונה הונח אם הין כשגגה הזרקאת

 אידש , קוית שהן הכפורים  ייוס מצות  שי ורונן יונח"מורה
 ן%-( כשגנה תחטוט כי יוסר תימור ' סיר  ויכפר הסאתיבימו

 מה מעתה  קייעז ג עיהורון' אלומביא מביא הואהשגגה
  אינו החמזרה עז , הכפורים ייום זדונ( הונח הקיות מצותאס
 הקלית במצות הקוקה אם הין הכפוריס ייום ודונה שיונחרין
 כשעיר  בשגגה %% מה ' בלז בשננה כמצות בשגגההנ~יייתף יום עד %ו ותתלה סיד חטאת יביא אינש ' החקורות בלובקי

 גשעיררץ שאין מה גשעיר שיש ולי גשלררזומה%יבשגגה
 יא ושעירום  בצבור נתרברב שעיר בשעיר' שאין  מהובשעירה
 הא בשו גתרבה יא בפוושעיר נתרנה שעירה ' בזכורנתרבה
 בשעיר* שאין מה ובשעירה בשעירה  שאין מה בשעיר שישלפי
 מצות ה בשעירה, כשגנה לום וצריך בשגוהבשעיר  יוםצרי

 'ו lya כל )יא % מצות נר'מכף מצות ולא המלך מצות ויאיי
 / וקרשיו מקדש ויטומאת שפומ 11wa~l קוכן ישמיעתפוט

 אזציא  תעפל יא אשר י ת תעשה ויא' עשה אני שומע יןס"ת
 8% שר א %י החמורה,  עשה מצות וציא א וקא הקלה  עשהמצות

 אוציא וירש כרת  עייהן חייבין שאין מצות את אוציאתעשנה
 אשר יוסר  תימוי כרת Qn1SP שח"בין  רמייה ואתאההיסח
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